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Norrstrandsparken
Vad brukar du göra här?
Spela boll, leka med barnbarn
Promenader och lek med hunden.
Inget
Gå förbi
Leka med sonen.
Promenera med hunden, ha barnkalas och ha aktiviteter vid vuxen kalas som fotboll och brännboll. Tidigt på
morgonen bara gå ut och känna lugnet. Träffa andra hund vänner
Sola, träna.
Promenera och sitta och fika. Jag brukar också göra detsamma i den (del av) parken som ligger mellan
Ulvsbygatan 10 och 12. Där behöver bänkar och belysning repareras.
Allt! Promenera, sila, picnic
Promenera vår hund och katt och socialisera med andra djurägare.
Promenera med djuren. Träffa andra djurägare.
Åka pulka med barnen. Längdskidor vardagskvällar. Besöka lekparken även med gäster å deras barn. Promenera
igenom. Gå till åvs. Spela fotboll å brännboll. Jogga igenom.
Leka med mitt barn. Sitta i solen.
Hänga runt med hundarna
Rasta hunden.
Rasta hunden, spela fotboll,
Jag brukar gå dit med min hund så att han kan springa runt lite i ett längre koppel. Eftersom att det inte finns en
hundpark i närheten är norrstrandsparken den ändå stora gräsplanen som man kan gå till.
Sola och njuta av grönskan när man bor i lägenhet
leka med hund, sola & jogga längstmed
Rasta min hund😊😊Sola i gräset
Åka pulka
Rasta, träna & leka hunden.
Sola, kubb, löpning/promenader och spela lite fotboll
Här kan man göra mycket, vila, läsa, sola, fika, grilla mm. Tillåter olika aktiviteter pulkaåkning, bollspel, kubb,
brännboll, hundlek mm.
Umgås och leka med hunden
Rasta min hund och leka med barn.
Rasta mina hundar.
Gå förbi
Rasta hunden
Träna, springa, picknic
Leka och promenera
Rasta och leka med min hund
Promenera och leka med min hund, spela kubb, titta på när min systerdotter spelar klassfotboll, ligga på gräset och
titta på himlen, sola, besöka lekparken och kasta boll.
Ha picknickPromeneraTränaSola Åka pulkaNjuta av lugn och ro
Leka, picnicka, spela fotboll, promenera, åka pulka
Leka med barnen, picknick, spela fotboll, sola, åka pulka, bygga snögubbar, träna mm
Sola, ha picknick, åka pulka
Leka i klätterställningar med barnen och gunga.
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Promenera med hunden
Vara med barnbarnen leka åka pulka. Promenerar har tom åkt skidor bra vintrar. Njuta av att parken används till
aktiviteter ex fotboll.
Se på klassfotboll, leka i lekparken. Åka pulka i backen.
Vad är det bästa med den här parken?
Ytan, samlingsplats för många aktiviteter
Att parken har stora ytor
Den är nära mig
Stora fina grönytor.
Ytan, att många olika grupper kan sammas under samma tid utan att behöva trängas.
Lugn och skönt
Grönskan - träden och gräsmattorna
Ytan, träden, läget
Stora fina grönytor och lummiga träd
Stor grön yta. Ofta tom förutom andra djurägare. Finns inte många ställen som har ett så bra läge för sådant.
Nära boendet och att det är en stor park med fina uppväxta stora träd. Gillar grönskan utefter husen som gränsar
till parken.
Att den ör grön, stor och nära mitt hem.
Närheten
Väldigt stor och fin med fräsht gräs och träd. Den är vacker med kullen på ena sidan.
All grönområde
Att den är stor och har klippt gräs så att man kan gå där. Det är skönt med en stor gräsplan eftersom att man kan
röra sig på ett annat sätt. På en vanlig väg kan man bara gå fram och tillbaka, på gräsplanen kan man gå kors och
tvärs.
Att den finns
den är mycket rymlig
Det är att den är till för oss som bor här.Nära, stort grönområde som man kan leka på med barn, djur och sola ha
picknick.
Kullen och syrenerna
Att den är stor, luftig, bra utrymme.
Att det är stora ytor så man kan vara ifred om man nu vill det!
Närheten, tillgängligheten och mångsidighet.
Ytorna
Läget och storleken.
Att den är stor och har en äng där hundar kan springa.
Stora generösa markområden
Öppen yta
Stor öppen yta men även med träd och kullar
Det stora grönområdet.
Lättillgängligt,nära där jag bor
Den är stor och öppen, vilket känns ovanligt i Karlstad. Alla öppna ytor byggs ju i regel igen här.
Att det är en oas i form av öppen gräsyta för alla åldrar. Det finns plats för alla oavsett önskemål av aktivitet. Träd
för skugga, lekplats, plan för bollsporter och träning.
att det är så mycket plats, det känns fritt, det finns både skugga och sol. Den är såpass stor att det get en
naturkänsla och inte över organiserad/stylad park
Det mesta finns, för alla åldrar. Gräsplan, en liten kulle, lekpark och yta att springa runt på
Att den är så öppen, lätt att parkera, att barnen kan åka pulka och leka på lekplatsen
Den är stor och ganska långt från bilar, finns skugga
Småkullarna med runt lekplatsen. Kvällsbelysningen vid gung+klätterställningen är jättebra.
Ytorna och pulkabacken. Att det finns en bra lekplats och möjlighet till spontan aktiviteter.
Stora ytor att röra sig på.
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Vad tycker du inte om här?
Finns ingenstans att sitta på - fasta bänkar - bord? Fasta fotbollsmål, basketkorg
Lite sittytor
I mina ögon är detta inte en park utan endast en bortglömd grönyta. En park måste ramas in för att det ska
kännas som en park & behöver användas flitigt av de som bor i området.
Den är tråkig och bortglömd. Finns några bänkar och sprucken asfalt runt dem.
Alldeles för få möjligheter till att kasta skräp. Finns mig veterligen bara en soptunna vid lekparken. Lekparken i sig
kanske också skulle behöva uppgraderas med mjuka mattor och lite fler klätterställningar och så vidare. En gunga
som både barn/bebis och en vuxen kan sitta i vore på sin plats. Eslövs kommun har en i sin park om ni skulle vilja
kolla med dom.
När mörkret kommer att det kan var väldigt mörkt. Ser att det kommit upp skyltar om att hundar inte får vistas
lösa och förorena. Har själv trädgård men alla har inte det. Dom som förorenar mest är klassfotbollen, mycket
kissande barn och rester från inblandade familje medlemmar
Känns lite ”bortglömd”
Efteratt underhåll
Människor som skräpar ner efter picknick osv. Hittar ofta både plastskräp och kycklingben vilket är livsfarligt både
för tama och vilda djur. Blåser även ofta ut skräp på gräsytorna från sopsorteringsstationen så vore bra om man
kunde förebygga detta på något vis.
Kan bli stökigt av containerna och annat skräp. Även hört att någons djur blev förgiftad av något medel som hade
dumpats på gräset.
Hundskit och att en del rastar sina lösa hundar.
Det behöver rensas ogräs vid lekplatsen.
KlassfotbollenMånga lösa hundar
Finns ingen hundrastgård och för få papperskorgar.
Klassfotboll där bilarna parkerar hur som helst, de som rastar hunden men inte tar upp efter den.
Jag tycker inte om att gräsplanen försvinner då många hundägare går dit, jag förstår att dagiset vill bygga ut men
det är synd att nästan hela planen försvinner. Det som blir kvar är lekplatsen men där kan man inte vara med sina
hundar eftersom att det finns barn där och alla hundar är inte bekväma med barn i närheten, så då försvinner hela
gräsplanen och det finns ingen hundpark i närheten och skogen kan man inte gå till då det kryllar med fästingar
och de gräsplättar som finns där har blivit en otillgänglig , oklippt gräsplätt
Fyllefester
förbjudet mot hundrastning, & förbjudet mot hundars lösa vistelse!nedskräpning kring sopkontainrar
Att det ör förbud att rasta sina hundar. Vi är många hundägare som samlas och umgås med våra hundar naturligt
här. Vi visar hänsyn till övriga.
Det är lite tråkigt
Till tider lösa hundar, även om det är mer sällan.
Lite för få bänkar att sitta på
Att det ska byggas i den. Tycker att man förstör en allmän plats som utnyttjas av så många. Inte bara de som bor i
närheten.
Att det bara är en öppen, ʺgråʺ yta. Inget so ʺlivar uppʺ
Att det är en bilväg precis bredvid.
Finns inget att stanna för
Funkar som det är.
Mycket skräp från återvinningsstationerna som blåser ut i parken
Tomt och inga bänkar
Många har sina hundar lösa i parken, vilket jag tycker är okej om man har stenkoll på sin hund, men jag förstår
också att många inte gillar det. Jag tycker själv inte om när okända hundar springer fram till mig och min hund,
som är kopplad. Detta skulle väldigt lätt kunna ändras om det byggdes en hundrastgård, en ganska liten inhängad
plätt, i Norrstrandsparken. Det skulle höja livskvalitén för så många hundar, för det finns otroligt många hundar på
Norrstrand!
Att kommunen inte låter parken få vara som den är då en stor del av parken kommer att försvinna i och med
beslut om utbyggnad av förskolan. Det är viktigt att respektera invånarnas behov av grönområden i
bostadsområden och inte ta bort dessa till förmån av fler bostäder.
att det över-parkeras längs alstersgatan. det borde vara ett staket där då bilar både kör och parkerar på
gräsmattan vilket förstör den. Bilar kör också extremt fort på denna sträckan.
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Cykel- och gångväg som går genom parken borde kanske ses över.
Återvinningsstationen, där är alltid skräpigt runt den
Öppet runt parken till bilvägen
Alldeles för få papperskorgar/soptunnor. Allt skräp som sprider sig från återvinningscontainrarna.
När den används av folk som skräpar ner.
Vad skulle du vilja göra här?
Träningsredskap av något slag
Jag skulle önska att man gjorde i ordning fler platser som man kan sitta vid, bänkar, bord, pallar. Så att fler kan
mötas i parken. Många väljer även att grilla i parken så för säkerheten så skulle jag rekommendera att man gjorde
några brandsäkra ytor just för detta.
Plantera större träd för att skapa en lummig miljö. Belysning, sittplatser av olika slag och någon lite annorlunda
aktivitet t.ex pingisbord under ett tak.
Plantera något träd och buskar. Blomrabatter och trevligare sittplatser. Då kommer jag inte att gå förbi...
Fanns det inte fotbollsplan här förut? En plan för basketboll eller volleyboll kanske?
Ha kvar parken som den är med mer ljus och kanske en inhägnad för hundar att rasa av sig i. Hundrastgården som
finns ligger tråkigt nog vid E18 så det går nästan inte att höra vad någon säger och en hund som blir stressad av
alla ljud från motorväg och all skjutning från närliggande fällt 👎👎 så fel placerad
Löparbanor, utegym, fjärilspark
Reparera bänkar och framför allt belysningen vid ulvsbygatan 10-12
Gärna plantera lite fler träd
En inhägnad rastgård för hundar med lite naturliga agilityhinder bestående av exempelvis stockar vore drömmen.
Då vissa har klagat på lösa djur. Kanske en inhägnad rastgård för djuren som en kompromiss? En för små och en
för större.Finns många djurägare som skulle bli väldigt besvikna om även denna yta tas bort nu när den bredvid
nyligen togs bort för oss. Då det är främst djurägare som använder ytan.
Fortsätta att kunna åka längdskidor. Träningsutrustning typ som vid Wennbergsparken vid Mariebergsviken. Mer
träd och lättskötta perenna växter. Grillplats. Linbana. Höga gungor. Koppla ihop mer med den inte lika skötta
parken vid nya höghuset, den med en staty i och fin kullerstensgång som knappt syns på vissa ställen.
En grillplats skulle vara mysigt, lite fler platser att sitta vid.
Kunna sitta på bekväma bänkar/sittplatserGrillplats permanent
Jag skulle vilja släppa hunden lös, men det kräver en hundrastgård. Gärna en stor med lite bänkar och stenar och
diverse balanserings-prylar som hunden kan hoppa upp på. Finns inte tillräckligt med hundrastgårdar i Karlstad!
Träna (utegym)
Jag skulle vilja ha kvar det som det är då parken är en fantastisk plats att gå med sina hundar. Ifall dagiset ska
bygga ut, kanske dom in bygga ut mindre så att det blir något kvar av gräsplätten!
Samma som nu, vi behöver gröna parker när det byggs överallt
ta ut min hund för att leka apport (hämta pinne). & sola på somrarna
Ingenting!
Se en lekpark med en fontän, planteringar, kunna sitta på bekväma bänkar med bord.
En inhängnad hundgård vore toppen som kan brukas för träning & lek.
En volleyboll plan vore jätteroligt att ha! Så stora ytor så en borde kunna få plats
Jag skulle vilja ha den kvar som den är nu.
Jag vet att vi är MÅNGA hundägare i området och alla jag träffar på mina promenader med hundarna efterfrågar en
hundrastgård!Se vore det trevligt med en grillyta
Jag skulle vilja ha en hundradtgård i norrstrand sparken. Det finns otroligt många hundar i området och parken är
tillräckligt stor så det skulle passa perfekt.
En inhägnad hundrastgård.
Inhängnad en del till hundrastgård, fler sittgrupper med bord, äventyrslekpark, boulbanor och mindre små
trädgårdsrum lättillgängliga för äldre med rollator och rullstol
Kanske en större lekpark i anslutning till den befintliga.
Träna på utegym
Hundrastgård
Detta är såklart ingen park idag utan endast en grönyta men stor potential. Här skulle man kunna anlägga gångväg
likt stadsträgården, plantera stora lövträd som ger en lummig känsla samt skapa en bättre inramning genom att ta
bort parkeringsplatserna som idag verkar som en barriär för området. Vidare tycker jag man bör ha någon form av
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verksamhet här t.ex en boulebar som det bl.a i rådlamshovsparken i Stockholm. Och sista men inte minst
sittplatser i olika slag som kanske kan flyttas som i jardin des tuileries med ett tydligt vattenmonument i mitten.
Gör något seriöst nu Karlstad istället för något patetiskt halvhjärtat försök som ingen kommer märka.
Plantera lite mer träd som skulle ge skugga där man kunde ha mera bänkar och bord för folk att sitta och umgås
vid . Det skulle ändå vara utrymme kvar för barn att leka på.
Jag skulle vilja bygga en hundrastgård. Mark som får bebyggas finns uppenbarligen eftersom dagiset ska byggas
ut. Det skulle räcka med en relativt liten yta som det sätts ett stängsel runt, t ex väster om cykelvägen som leder
in i och går tvärsigenom parken från söder. Alla jag har pratat med som har hund på Norrstrand skulle verkligen
uppskatta detta! Och väldigt många hundar skulle bli glada över att få leka löst med sina kompisar, utan
matte/husses oro över vägar i närheten!
Samma sak som idag, vilket innebär att låta parken vara som den är idag!
Bevara den som den är
Kanske ytterligare lite mer i lekparken. Det viktigaste är att ha kvar hela parken. Det är inte bara de som bor nära
som använder den.
Det vi gör idag, dvs umgås och leker
Kanske mer inhägnat där små barn leker, mer leksaker för barn, kolla Pelle Svanslös parken i Uppsala. Det finns ju
plats för något liknande i norrstramdparken
Fixa några mindre ʹöarʹ med låga (max70cm) blommande buskar + lite blomsteräng för att gynna bin o fjärilar.
Gärna lite mer belysning
Behöver inte göras så mycket mer än att den sköts och att det alltid finns fotbolls mål så det går att spela fotboll
spontant för alla åldrar. Väldigt viktigt att det finns ytor i stan så möjligheten att vara aktiv tillsammans med
kompisar finns. Används även av dagis och skolor.
Inhängnad för hundar.Hinderbana.

