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Lorensbergsparken
Vad brukar du göra här?
Spela fotbollLeka i lekparkenÅka pulka
Åka pulka på vintern & barnen leker i lekparken.
Leka spela fotboll
Spela fotboll, kasta frisbee, flyga drake, åka pulka på vintern, köra radiostyrd helikopter.
Spela fotboll. Åka pulka på vintern
Promenad med hunden och småbarnen åker pulka.
Se på knattefotboll och kasta frisbee.
Spela fotboll och innebandy mot muren. Cykla och åka inlines.
Leka i lekparken, åka pulka vid kullen och promenera. Åka skridskor på isbanan.
Detta gäller norra lorensbergsparken. Min yngsta son gillar att gunga samt åka rutschkana, snart är han tillräckligt
stor för att klättra o åka i den stora rutschkanan.
I norra lekparken brukar jag leka med mina barn.
Cykla, sparka sparkcykel med mina barn
åka skridskor
Vi brukar gunga och leka. På vintern leka på kullen.
Bor nära parken
Inget
Njuta när jag hör att barnen leker i parken!
Promenera.
Rasta hundar på morgonen i lugn och ro.Lite mysig och enkel park.
Åka pulka. Picknick på kullen
Ingenting
Promenera förbi/ igenom oftast. Det är inte främst en park att uppehålla sig i.
Vad är det bästa med den här parken?
Stora ytor
Backen och klätterställningen samt lövträden som ger skugga
Fotbollsplanen
De öppna ytorna så att barnen kan leka med sådant som inte går att göra i trädgården.
Nära ifrån vårt hus.
Den är öppen, luftig och skönt med grönområden.
Att barn i närområdet inkl ʺdagisbarnʺ nyttjar lekparken. Att GC-banorna är i bra skick.
Placeringen mitt i området.
Lugnet och gräsmattorna. Barn kan cykla och leka där utan biltrafik.
Passar olika åldrar.
Passar alla barn i olika åldrar.
Att det är lugnt och skönt bland villorna
skridskobanan
Ligger nära till hands.
Bra lekplats men svårt för barnen att leka,cykla osv pga att det alltid är jättemånga kottar pga tallarna.
Kallar det inte park.Det är en dålig gräsyta
Att uppleva att barnen leker här! Spelar fotboll sommartid och åker i backen vintertid.
Närheten.
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Lugnet och enkelheten.
Kullen
Att min hund kan jaga harar på kvällarna
Den ligger centralt i området och skulle kunna vara en samlingsplats eller en oas att ladda (de inre) batterierna i.
Vad tycker du inte om här?
Det är en fin park men kanske lite för lite att göra. Parken är såpass stor att det skulle få plats med något mer.
Lekparken växer igen som de flesta nya gör då inga kanter sätts upp och inget underhåll görs. Parken kunde göras
mysigare och ha riktiga fotbollsmål som de boende annars brukar ställa ut
Lite att göra
Tycker parken är bra.
Att vägen ligger så nära. Bilarna och bussarna kör snabbare än hastighetsbegränsningen. Att själva lekplatsen är
väldigt begränsad till en viss åldersgrupp. För de större barnen är det endast fotbollsplanen som är intressant. Och
alla gillar inte fotboll.
Lite för mörkt på kvällen. Bättre belysning skulle vara bra.
Möjligtvis att gräset borde klippas oftare.
Träden gör ingen nytta öht. Om de ska ge skugga så är de placerade på fel sida parken. Det enda de bidrar till är
att släppa barr och kottar som ingen tar rätt på. Detta leder till att barnen ramlar när de springer cyklar eller åker
rullskridskor.
Ibland är gräset alltför högt och väldigt mycket maskrosor.
Alla kottar! Har fått trösta o tagit hand om skrapade knän alldeles för många gånger! Även otäckt när barnen
kommer på kickbike o det tar tvärstopp. Muren mellan de olika delarna är lurig, ska barnen springa o leka på
gränsområdet o lilla kullen gäller det att vara med så de inte springer över kanten.
Tallarna ca 15-20 stycken som är i lekparken. Kottarna från dessa gör att barnen ramlar lätt. Antingen får man ta
ner dessa eller öka frekvensen på tillsyn/städ av lekparken.
möjligheter att sitta.
Fräscha upp hela grönytan som parken hör till så att den blir mer sammanhållen. Typ som man gjort på
Sandgrundsudden.
För många höga kala tallar. Bra om många tallar togs bort och nya kortare träd planterades. Parken sköts inte
idagsläget som sig bör. Vi och grannar ringer när det blivit allt för många kottar på backen. Detta ska skötas utan
att vi märker av problemet.
Saknar bl.a. parkbänkar.Grönytan är full av maskrosor och brännäslor.Gräsklippningen efter villatomterna är
mycket bristfällig.
Lekparken känns öde!Saknar vuxenredskap för träning och saknar skugga varma dagar.Utnyttjande av de höga
träden för skugga eller annan aktivitet.
Busshållplatsen
Att det finns inget o göra för oss äldre barn
Platsen är en anonym genomfartsplats utan några definierande karaktäristika.
Vad skulle du vilja göra här?
Anlägga en asfaltplan där man kan utöva diverse sporter (innebandy, basket osv)Gräsytorna bredvid fotbollsplanen
är så stor att ta en bit till en asfaltplan inte skulle göra något, belysning finns redan i dagsläget.Finns mängder med
barn runt om i området, för några år sedan gjorde jag försök att spola is i parken. Det var ett jobb som tog väldigt
mycket tid eftersom det endast är gräsyta. Men när isen väl fanns så var det väldigt uppskattat.
Olika träkonstruktioner hade varit trevligt. Kanske ett tåg av trästubbar, stubbar att gå balansgång på eller gå från
stubbe till stubbe i olika nivåer. Picknickbord och bänkar, det senare vänt mot lekparken så man kan se sina barn.
Är ofta vänt åt fel håll har jag märkt. Kanske nån rolig klätterställning liknande danska företaget Monstrums
skapelser för att liva upp parken så den blir mer levande och inbjudande.
Vi vill ha en plan där vi kan spela hockey, innebandy, basket, King /maxi, William och Mio
Fortsätta att ha de stora ytorna eftersom det inte finns något naturligt sådant i närheten.
Någon form av asfaltsplan där man kan spela basket, åka sparkcykel, skateboard. Några små ramper för
skateboard, sparkcykel vilket skulle locka fler barn i alla åldrar. Något typ av utegym är också ett alternativ för att
få fler ungdomar och vuxna att träna utan att ekonomi ska vara ett hinder. Som det faktiskt är idag
Göra en större kulle till pulkaåkning.
Inget speciellt, utan området ska fortsatt skötas.
Asfaltera och ta ner tallarna. Ersätt gärna med lägre fruktträd. Se även till att asfaltera en bit upp mot den övre
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delen då det är väldigt obehagligt som det är nu med alla småbarn som springer nerför backen som är full med
kottar och grus. Vore även kul om man tog ner tallarna men sparade ett par meter och spände lite rep mellan och
gjorde det till en hinderbana.
Några parkbänkar att sitta på, fler attraktioner i lekparken, spela fotboll och brännboll.
Få bort några träd så lite av problemet med kottar försvinner, har lovats extra städning men har tyvärr ej
genomförts. Stor asfaltsyta som ej används, lägga ”golv” o sätta dit ny klätterställning?
Plantera mindre träd istället för tallarna. Något på asfaltytan som tex mål, pingisbord eller något annat. Sätta upp
ett staket på muren.
Möjligheter att utöva mer bollsporter. Det finns lite bollplaner som är iordningställda på området.
Bygg lite mysiga gångvägar och installera lite lek och sittmöjligheter längs gångerna. Bygg ut kullen lite mer och
kör den än mer pulkvänlig.
Ta bort många tallar och planteranya kortare träd eller andra växter.
Gör hela ytan till en blomsteräng,så slipper ni att klippa gräset.
Utöka möjligheter för äldre barn att lockas till lek. Det behövs större variation. Balansera,hänga och lekredskap
med högre höjder. Vid kullens ena sida,kan även finnas möjlighet att sitta.
En hundrastgård!
Kanske en soffa !Behövs inte så mycket mer.
Högre kulle
UTEGYM för oss lite äldre så har vi nått o göra
Lorensberg saknar platser att samlas och mötas på. Parken skulle kunna erbjuda flera fantastiska möjligheter till
vila, reflektion och mötesplats. Den skulle kunna åstadkomma flera saker samtidigt om man planerar på ett bra
sätt. Förslag 1) ”Little free library” - https://littlefreelibrary.orgJag driver det långsiktiga projektet ”Lorenzburg” i
området, ett konstprojekt med sagotema. Jag föreslår ett samarbete där skulpturala sittplatser med någon form av
tak och lysen kombineras med planteringar och små ”bibliotek” enligt länken ovan. Den närliggande lekplatsen kan
integreras i parken och sagotemat, i kombination med de små biblioteken, kan också uppmuntra till läsning.
Projektet kan realiseras som ett samarbete mellan en eller flera konstnärer, Karlstads kommun, Region Värmland
(litteratur).Förslag 2) Biomimetisk skulpturpark för biodiversitetFunktionell offentlig konst, dvs skulpturala element
vars ”biomimetiska” (https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?progra mid=3345&artikel=5426495) material och
utformning tjänar till att förbättra miljön i sin närmaste omgivning. Jag föreställer mig skulpturer som är
inbjudande för pollinerande insekter, som tar tillvara kondens ur luften för att bevattna de omgivande plantorna
eller på andra sätt gör en insats för det lokala ekosystemet. Samtidigt hoppas jag att närvaron av offentlig konst
ökar känslan av hälsa och välbefinnande hos de som bor i området. Offentlig sektor, konstfältet och akademin
borde samarbeta i sådana här projekt! Sådana projekt bygger broar mellan konst/ kultur, ingenjörskonst och det
allmänna, de gjuter in innovativ kraft i närmiljön och de är inspirerande för både boende och besökare i stadsdelen.
Mitt förslag bygger på samverkan där kommunen och universitetets forskarmiljö kan samverka.Initiativet till att
förbättra parkerna kan bidra till att stärka de olika stadsdelarnas identitet och särcharm. Att deadline för förslagen
ligger mitt i semestrarna gör att det är svårt att kontakta möjliga strategiska samarbetspartners för att diskutera
samverkan. Jag skulle vilja be om dispens för att undersöka detta ytterligare och återkomma. Vänliga hälsningar
Freï von Fräähsen zu Lorenzburgfrej.von.fraahsen@gmail.com076809165 9

