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Orrholmsparken 

 
Vad brukar du göra här? 

Promenera  
Promenera runt udden och njuta av det gröna och älven.  
Promenera, fiska  
Leka, sola, bada, träffa kompisar, snickra  
Titta på harar, igelkottar, gäss m m. Njuta av den öppna ytan, plaska med fötterna i älven, ha picknick, grilla, åka 
pulka, sola, låta barnbarnen springa av sig, plocka kastanjer, promenera.  
Promenera. Slackline. Inlineskates.  
Brukar använda kullarna intill och köra löpintervaller.  
Hundpromenader och bada.  
Alla jag pratat med hittills tror att Orrholmsparken syftar på Orrleken. Är ni medvetna om det? Detta område är ju 
en rugbyplan.  
Promenera i det natursköna området, picknick och sola  
Promenader och bad.  
Grilla BadaPromenera  
Solar, grillar, badar och chillar  
Äta  
Sola, bada, promenera och har ofta picknick i gräset. Känns ibland som rekreation då vi är i Orrholmsparken.  
Promenera med hundarna, leka med barnbarnen  
Promenera med hunden, bada.  
Promenera  
Picknick och promenad  
Sola, hänga på gräsmattan, kolla på vattnet, promenera, jogga, åka skidor på vintern, grilla mm  
Rasta hundar, promenara. Titta på djurlivet.  
Sola  
Rasta hunden  
Gå med hunden.Motionera.Leka med barnet.  
Då vi bor precis bakom är vi ofta ute med barnen och leker eller har picknick i parken.  
Sola, spela badminton och umgås med min kära med picknik. Titta på båtar, padla kanot et etc. Aktiv.  
Promenerar dagligen runt udden längs med vattnet. Fiskar med barnbarnen när dom kommer.Har picnic eller sitter 
och njuter av solen, vattnet och lugnet.  
Jag promenerar Orrholmen runt ca en gång per vecka. Ofta sitter jag på en bänk i kvällssolen och tittar ut över 
vattnet.  

Sola och läsa 📚📚.  

Promenera med/utan stavar  
promenera  
Sola, promenera, läsa, cykla, grilla, fiska  
Promera, sitta på bänk, grilla  
Promenera / CycklaBadaFiskaSolaLäsa  
promenera, sitta och se på vattnet  
Promenader, stavgång, njuter av utsikten över vattnet.  
Promenera  
Bor och promenera, picnick , bad m.m  
Promenera i detta vackra grönområde.Bada i den lilla viken är fantastiskt. Kvällsdopp är lika bra som morgondopp.  
Cykla och promenera.  
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Promenerar, springer, ute med hund  

 
Vad är det bästa med den här parken? 

Att det är nära vatten och nära mitt hem  
Orört grönt och härligt. Barnen leker både sommar och vinter på kullarna.  
Närhet till vatten  
Den är stor och öppen, nära till bad, nästan bilfritt, bra personal, bra med kiosk  
Fria ytor, känslan av vidd, vattnet, de små kullarna och möjligheten till att grilla och ha picknick.  
Der är stort och bilfritt.Kullarna gillar jag.Mycket kvällssol och möjlighet till bad.  
Läget intill älven/vatten som bör satsas på för att den ska användas mera och bli mer atteraktiv  
Nära vatten och bad, fina gång och cykelvägar.  
...  
Det är lugnt och skönt område  
Läget med allt vatten.  
Grönområde!  
Lugnet, ren och stor yta, det finns gott om plats  
Det är grönt  
Utsikten, bada, promenera och kunna njuta av naturen och den naturliga, lummiga grönskan.  
Härligt grönområde med grillplats och närheten till vattnet  
En grön lunga, som bör bevaras. Inga nybyggen, tack.  
Närheten till älven och de gröna ytorna  
Den är stor mycket grön ytor  
De öppna ytorna och närheten till vattnet. Promenadstråket är också mkt bra.  
Nära till vatten  
Det är lugnt och skönt  
Stort och öppet, nära till badplats.  
Att det är ett längre kontinuerligt gångstråk utan biltrafik samt den fina omgivningen.  
Härlig plats att vara på. Öppna ytor, socialt, fint med all vatten  
Friheten mitt i stan. Är en otrolig tillgång för Karlstad som f.ö. blivit lite för tajt.  
Vattnet och grönskan. Frånvaro av bilar.  
Stora grönytor och plats för många utan att det känns trångt  
Ligger vid vattnet, nära för 1000-tals boende, ansluter till EU-badplats och fritidsgård.  
ingen trafik förutom några ungdomar som åker moped som galningar  
Att den är naturlig, en välbehövlig oas där man kan få lugn o ro.  
Mariebergsviken/KlarälvenNära min bostadTillgång till båtbussGrillmöjlighetPlats att ligga och sola påFikaplats  
De öpna gräsmattorna, träden och vattnet. Det är naturligt inte konstruerat.  
lugn och ro, inga bilar  
Njuter av grönområdet.  
Vattennära  
Grönt och vacker. Lugnt och härligt.  
Luften känns så bra och det finns ett lugn och frihetskänsla här. Att det finns så mycket grönska här vilket inte är 
så vanligt i kommunen och man kan följa naturens årstidsväxling.  
Närheten till vatten, de stora ytorna.  
Att ha vattnet så nära, lugnet  

 
Vad tycker du inte om här? 

Kan göras vackrare  
Finns ingenting att inte tycka om. Helg underbart med detta grönområde.  
Dåligt med sittplatser  
Att det ska byggas hus precis i parken  
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Tycker om det mesta. Det vore dock bra med en uppgraderad grillplats med en bättre grill.  
Dålig asfalt.  
Ingen levande park- bara en stor gräsyta där det samlas massa kanadagäss! Stora hålor från troligtvis sork  
Gräsmattorna klipps för ofta. FIna och helt friska träd har sågats ned.  
...  
Mer belysning på vintertid  
När det grillas med allt brännbart t.ex. bräder, kvistar mm, mycket rök.Information till våra invandrare 
(nytillkomna) på deras språk skulle vara ett stort framsteg för trivseln.  
Nedskräpning.  
Tre fina stora träd klipptes ned i höstas utan anledning , inte bra!  
Det är tråkigt  
Hade varit bra med fler bänkar och kanske några fler eldstäder. Hade uppskattat om gräsmattan klipptes lite mer 
ofta. Något som stör då vi vistas i parken, är biltrafiken från Hammaröleden som hörs mycket väl. Både jag och 
min granne är oroliga för att det ska byggas nya hus i Orrholmsparken, och därför hade det varit bra att få 
information om det planeras några nya hus här eller inte?  
Soptippen som finns i anslutning till ”parken” är en styggelse för området. Tveksamt om det är lagligt i 
miljösynpunkt  
Kanadagässen som skiter ner något kopiöst här och ännu mer vid Orrholmsbadet. Känner sig lättare löjlig, när man 
plockar hundbajs i påse mitt bland mängder av gässkit.  
Känns lite tråkigt finns inte mycket att göra.  
För lite soptunnor runt om. För få mindre grillplatser.  
Mkt lösa hundar, stort problem. Extremt mkt hål i marken överallt.  
Fåglarna  
Dåligt med papperskorgar  
Saknar riktiga grill platser.  
Dålig belysning kvällstid. För lite soffor att sitta på. Lite kalt kanske. För mycket vass som skymmer vattnet.  
Det hör inte direkt till Orrholmsparken, men hela området mellan husen ovanpå Orrholmsgaraget är så eftersatt 
och misskött. Det är en park med enorm potential om de döda träden tas bort, gångar och kanter rensas och 
lägenhetsinnehavarna tvingas ordna till sina uteplatser. Det är verkligen så sorgligt att se som det är nu (ser ut 
som Gökhöjden!). Det skulle kunna anslutas till Orrholmsparken på ett naturligt och vackert sätt.  
Saknar kanske lite bänkar, när man bara promenerar i området.  
Kanadagäss som invaderar delar av parken. (Vid badplatsen har jag vid flera tillfällen i vår/sommar räknat till 52 
kanadagäss.) En storfamilj som absolut bör avskjutas i vår så de inte reproducerar mer .  
alla dessa invandrare som samlas sent på kvällarna och grillar och skräpar ner  
Kunde vara lite fler träd  
För få sittplatser med bordFinns inga blommorFör få grillplatserOjämn asfalt  
Inget.  
finns inget jag inte tycker om  
Vårdslöst jetski/båt åkning.  
Problem med kanadagässen som förorenar hela områden. Badplatser, fotbollsplaner och alla grönområden drabbas. 
De börjar bli för närgångna och orädda.  
Att de de stora gräsytorna i sydväst och öster klipps i onödan med onödiga utsläpp och buller som följd.Enfalden; 
det vill säga att parken i stort sett bara består av stora gräsytor, som är lågt utnyttjade av allmänheten 
(gräsytorna i sydväst och öster vill säga).  
Mörkt under den mörka årstiden  

 
Vad skulle du vilja göra här? 

Mer sittplatser och gröna rum kanske.  
Saknar ingenting. Man kan ta sin picknick korg och filt och sitta och njuta.  
Ha tillgång till fiskebrygga, plocka hallon och körsbär från träd/buskar som kommunen planterat. En lekplats med 
inriktning klättring, typ sån som finns i Väse.  
Nya fasta lekredskap, sandlådor, m.m. En minigolfban vore också häftigt eller freesbygolf  
En bro ungefär där de gamla brofästena finns, så att en kan vandra från Orrholmen, längs älven ut till Skoghall. 
Viktigt att inte bebygga parken då det förtar den fina känslan av öppen yta. Däremot vore det fint med några 
fruktträd, t ex äppelträd.  
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Med slätare fin asfalt runt husen, skulle det vara en bra slinga att åka inlineskates och träna rullskidor.Några 
fästpunkter för slackline vore roligt.  
Skulle vilja ha en mer levande park med småträd/buskar!Större klätterställningar för barn/ungdomar, 
utegym,boulebana,frisbeegolf,tennisbana är några förslag- tror det skulle vara en bra kombination till den nya 
idrottshallen som ska byggas framöver😀😀  

Finns ingen önskan det är bra som det är, men låt gräs och blommor få växa till sig.  
...  
Se förgående svar, mer gatubelysning annars nöjd som det är.  
Plantera mer träd.  
Önskar fler sittplatser, soptunnor till engångsgrillar,Fler soptunnor. Hinderbana.  
Några fler planteringar som tex buskar och trädNågra bord med tillhörande bänkar samt en eller två grillplatser 
Förbud mot lösa hundar och rastning av hundar  
Äta  
Bevara det som det är utan att bygga några nya hus!  
Kanske lite fler sittmöjligheter och lite fix på de stora träden där trädgrenarna ligger på marken  
Få bort kanadagässen.  
Önskar att det fanns en hundpark, en rastgård med större mått, ilte kuperad och rolig för både hundar och 
människor att umgås i.  
Bada på en längre strand remsa, på denna sida av mariebergsviken också. Mysigare miljöer för picknick (lite 
blommor o buskar ) samt ett ute gym hade vart perfekt här  
Jag skulle vilja ha en möjlighet att bada utepå udden. Idag finns bara hundbad där och det är alltid fullt borta vid 
orrleken. Sitter man längre ut och vill bada så vill man inte gå så långt. Fler soptunnor. Lite mer planterade 
blommor runt om grönområdet hade varit trevligt. Runt om udden från östra raden och runt till ordleken hade man 
kunnat ha några flytbryggor som man kunde sitta på ev bada från med stege.  
Hundrastgård, innhängnad. Ytterligare en badplats. Skyltar som hänvisar till kopplade hundar så man inte alltid för 
lösa hundar på sig. Kunna koppla av på någon brygga.  
Sola  
Jag skulle vela ha en hundrastgård, de är ett perfekt ställe att ha en där. Det är ingen bilväg i närheten så det 
minskar olyckor och det är flera på Orrholmen som skulle vela ha en hundrastgård.  
Mer grillplatser. Utnyttja vattenvägen genom att göra en till badplats. Utnyttja det stora grönområdet söder om 
fotbollsplanen till en hundrastgård. Det är så många som rastar sina hundar där så läget är passande.  
Här skulle jag vilja ha ett utegym, stadsodling, en stor pergola med bänkar och lummiga växter där man kan njuta 
i skuggan och en stor hundrastgård då jag tycker att det saknas i centrala Karlstad.  
Kunna laga mat ute, sitta i parken och uppleva växter, träd och konst. Men även att det finns interaktiv konst  
Belysning runt hela området.Fler soffor som är infällda så ex barnvagn, rullstol och rollator får plats. Bord vid 
några. Handikappanpassat.Lite mer träd för skugga. Perenna blommor ex Lavendel. (Se Skoghalls centrum) 
Trevliga buskar. Nån del kunde få plats för ett utegym och ett område med ängsblommor.  
Jag skulle vilja komma närmare vattnet på några ställen, t ex en brygga med bänkar (som på Naturums 
uteservering t ex)  
Jag gör det ja vill redan nu. Det är skönt med gröna öppna ytor och utsikt över vatten.  
Inget särskilt mer. Jag tycker att det ska vara en naturpark men med en bra väg igenom (som det är) för 
handikappade barncyklar, mm.  
promenera med hunden i lugn och ro utan att vara rädd  
Samma som jag redan gör.Vid idrottsplatsen vore det toppen få ett utegym  
Mer sittplatser med bord.SolstolarBlommor, syrenbersåer med bord och bänk.Fler grillplatser.Lägg ny 
asfalt.Asfaltering gångväg nära vattnet vid udden.Ytterligare en badplats mot Mariebergsviken.  
Samma som jag gör nu. Skulle vilja ha mer träd för skuggans skull.  
vi som har odlingslotter på garagetaket som kommer att tas bort skulle kunna få ha pallkragar här, öppet och ljust, 
närhet till vatten och vattning och inget onödigt spring och väsen  
Odlingslotter  
Mera ängsmark för att öka den biologiskamångfalden  
Ett utegym. En bro till Hammarö sidan för att utvidga promenad möjligheterna. Parkliknande växlighet, konst i 
form av skulpturer där barn kan klättra och roa sig.  
Ingenting mer. Här finns allt som behövs. Promenadvägar längs vattnet, grillplatser, gräsmattor för picknick för. 
Bollspel går också bra. Jag uppskattar att inte allt är så ʺuppstyrt.ʺDet som behövs är mer bänkar att sitta på vid 
badet och för de som har svårt att gå.  
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Gör om de stora gräsytorna i sydväst och öster till i huvudsak ängsmark för att gynna den biologiska mångfalden 
och få en mer varierad vegetation! Plantera mer buskar och träd! Kanske någon form av odling. Det skulle spara 
utsläpp och kostnader från gräsklippning.  
Jag skulle vilja ha ett fint område med utomhusgym, aktivitetsbana, träningsområde. Med stockar att lyfta, som 
det på skutberget, gubbholmen.. Så kan man träna kroppen mer under promenaden, löpturen. Och som har 
belysning så att även under den mörka årstiden lyses den yttre delen av udden upp. Är kolsvart där annars.  

 
 


	Vad brukar du göra här?
	Vad är det bästa med den här parken?
	Vad tycker du inte om här?
	Vad skulle du vilja göra här?

