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Rudsdalen
Vad brukar du göra här?
Antar att ni menar Rudsängen, som förskolan som ligger där heter.Är inte där lika ofta för tillfället, men var ofta
där med både barn och hund och lekte, då parkleken ligger alldeles intill. Händer att vi fina sommarkvällar köper
med mat från pizzerian och sitter där och äter.
Cyklar eller går förbi
Promenera
Gå med hunden
Rasta min hund, springa och kasta discgolf
Rasta hunden.
Gå promenader med min hund.
Går förbi den när jag rastar min hund.
Rasta hunden
Inget men jag vill att det ska bli användbart
Motionera
Leka med dottern, promenera sola
Promenera och rasta hund
På vintern åker vi pulka i backen. På sommaren finns det inget särskilt att göra.
Finns ingenting att göra på dessa grässlättar. Om man inte tar fram nåt eget Kubbspel eller fotboll.För enligt kartan
ligger området ni vill ordna upp ovanför parklekens ytor.
Ut och få med hund och barn
Cykla igenom. Promenera.
Inte mycket, det är ofta för soligt och varmt. Sen är det också oklart ibland vad som är privat tomt och vad som är
park
Mest gå förbi. På väg till ruds centrum eller på promenad.
Går förbi.
Plocka blommor och njuta av grönskan.
Rasta hunden
Promenera hunden
Gå förbi
Promenera
Mycket promenader med min hund
Promenera.
Bor här och promenerar mycket med hunden
strosar
spela fotboll med barnen
Promenerar förbi
Lekar med Barnet.
sitter på en parkbänk och läser en bok.
gör inget i parken utan man tar sig bara igenom på väg till något annat
Promenera, cykla
Vad är det bästa med den här parken?
Att den ligger vid parkleken. Att den är nära centrum så man lätt kan gå och köpa glass, fika, mat etc om man vill
fika. Stor härlig gräsmatta för barnen, och även för hunden när vi var ensamna där.
Öppenhet, möjlighet till pratstunder på bänkar längs cykelvägen
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Pulkabacken
Att det är ett stort grönområde där inget annat är, så man kan ha långlina på hunden. Skulle va så bra med en
hundrastgård här på rud. Ett inhägnat grönområde så man kan släppa hunden lös och leka med andra hundar i
området.
Avsaknaden av biltrafik och det stora välklippta gräsytorna
Öppen och fin så man har koll på sin omgivning.
Stora ytor.
Den har ett väldigt bra läge.
Man träffar många andra hundägare med sina hundar.Att det finns gott om papperskorgar.
Bästa är att det är stor och lung område
Fina grönområden
Lugnet och att det är så lite trafik
Bra cykelvägar, ganska bra ljus. Pulka backarna.
Att den fortfarande får vara grön och inte ska bebyggas!
Det finns väl egentligen inget bra förutom att det är öppet.
Mycket grönytor
Dom stora öppna grönytorna.
Storleken
Härligt med stora grönytor bland det hustäta och befolkningstäta Rud.
Finns skog i närheten. Fint att det inte bara är hus.
Att träd och gräsmatta finns.
Mycket gröna ytor
Fint och tillgängligt att promenera
Grönområdet
Öppet och ljust
Vilken park menar ni rudsleken vi saknar något för oss äldre det är väl mer för barn k
Stora ytor
Lugnt och stilla, ingen trafik
Att det är öppet
att det är så grönt och fint
Fortfarande får det finnas grönt på området, inte byggnation på alla små ʺtommaʺ ytor
Bygglek.....hons hus....barnet tycker det mycket.
Vatten fontänen
tänker inte på den som en park utan som en outnyttjad yta
Att det är bilfritt.
Vad tycker du inte om här?
Dom fula fula fula tallarna i planteringen! Det måste vara det fulaste som går att ha i en park. Minns dom även från
min uppväxt på kronoparken på 70-80 talet, tyckte dom var hemska redan då. ”Parkbänksdrickarna” brukade kissa
i dom och det förekommer även på Rud.
Mest gräsmatta, inbjuder inte till rörelse eller avkopplande miljö med växter och träd
Tomt. Bara gräs, bara ett genomgångsområde
Att det inte finns ett inhägnat område så man kan släppa hunden.
Svårt att hitta mysiga sittytor att hänga i. Något mindre ”öppet” än gräsmattorna hade uppskattats
Skräpigt från tid till tid...
Att det främst bara är gräsmatta överallt.
Den är helt tom.
Att det inte finns en hundrastgård
Det är tum plats och det används tyvär inte mycket.
Saknar träningsmöjligheter
Mängden cyklar som kör på tok för fort för att man ska våga låta dottern gå själv
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det är bara gräs och lite träd
Kunde vara mer riktad belysning just för pulkaåkningenss skull.
Att det inte finns nåt speciellt att göra för någon på dessa ytor.
Vet wj
Vet inte
Finns ingenting att göra där.
Biltrafik.
Vet ej
Ibland lösa hundar
Finns inget direkt att göra
Känns bortglömd
Inga kommentarer
Fins ingen stans att sitta o bara öppna ytor
Som det är nu så är den lite steril och tråkig
Allt ok
Att det finns för lite bänkar med bord så man kan fika med familjen, samt att det inte finns grillplatser i anslutning
till grönområdet
Kan inte utnyttjas mer än att gå förbi eller stanna och titta på den lilla växtligheten
Orensade rabatter. För lite med blommor i rabatterna. Hundägare som låter sina hundar bada i vattenfontänen.
Barrväxterna bör förnyas.
belysningen blev sämre när det blev lågenergilampor
Att området förtätas mer och mer. Att kommunen tydligen har planer att förändra något här. Mycket illavarslande
utifrån det hag har sett av korkade planerare på Karlstads kommun. Skräckexemplet är den nya strandpromenaden
utanför Stadshotellet. Här har man lagt metallplattor i gatan som gör den livsfarlig på vintern vid halka och
outhärdligt varm på sommaren när plattorna ackumulerar värme. Herregud!
Vad skulle du vilja göra här?
Ta bort dom fula tallarna och plantera några fina buskar istället. Fortsätt med fina blommor under vår och sommar
och håll efter dom ordentligt. Rusta upp bänkar och bord.
Sitta i en avkopplande miljö bland växter
Blommor/ blommande buskar ocgmh träd
Aktivera hunden.
Det som jag redan gör, fast med ännu högre kvalitet
Jag skulle önska en stor och fin HUNDRASTGÅRD med lite bänkar och tunnlar och balanserings/lätt hinderbana där
hundarna kan leka.
Jag skulle vilja ha en hundrastgård med olika hinder och föremål i så man kan gå dit och hunden får springa löst
och leka.
Jag skulle gärna se en hundrastgård! Den skulle bli flitigt använd av oss då vi inte gillar att den som nu finns ligger
så nära E18.
Jag vill kunna släppa hunden med andra hundar i en hundrastgård
Jag skulle vilja göra här utegym och bänkar runt parken, kanske man kan ha en rutschkana för barn också
Ett utegym eller liknande som kan inspirera och motivera folk att träna för att få en bättre hälsa.
En hinderbana för barn 😍😍
Mera blommor i olika grupper gärna med fler sittplatser. Ett utegym.
Mer planteringar med träd och blommor? Mer sittplatser.
Man skulle kunna anlägga ett utegym på någon av ytorna det saknas här. Även något större lekställning för barn
med linbana. Och det viktigaste en konstgräsfotbollsplan. Fast just konstgräsplan skulle lämpligast placeras på
grusplanen nedanför Skogsbackeskolan. Den är hur tråkig som helst med sitt halvgeus blandat med gräs. Finns inte
ens några mål för barnen på skolan att spela med på deras raster. Och på kvällarna skulle ungdomarna kunna
spela lite spontanfotboll där.
Ha ett utegym så man kan träna
Att det fanns en sommarservering där man kan sätta sig och köpa en glass och kaffe. Den kunde ungdomar sköta i
kommunens regi
Skulle villja ha fler träd. Dels för barn/vuxna att klättra i men även för skuggan.Vore fantastiskt med hängmattor
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mellan träden
Gärna ha lite fler träd på ytorna med bänkar under så det går att sitta i skugga på sommaren. Få det lummigare
och mer inbjudande.
Mer som en park. Fotbollsplan med mål. Träd och lusthus med tak för skugga.Flicka 12 år
Grön berså med springbrunn och blommor . Bänkar så att alla äldre i området slipper att sitta på betongklumpar
utanför PEKÅS när de vill träffas och tala med varann.
Utegym
En rastgård för oss hundägare, med inhägnad yta där hundar kan få vara lösa kontrollerat, samt hundägare kan
mötas och umgås. Finns inte många sådana tillfällen i Karlstad jämfört med andra städer jag varit vid
Utegym helst annars grillplats, yta för umgänge och lek.
Blommor... Kanske pallkrage odling som de har i Viken. Där alla kan få odla.
Vi är många hundägare i området som skulle uppskatta om vi kunde få en hundrastgård
Plantera träd, buskar o fruktträd
Göra den mysigare och trevligare att vistas i
Kanske fler bänkar och bord
Grilla med familjen skulle vara trevligt, samt en hundrastplats för hundar så de kan springa fritt i.
Gör små grupper av bänkar och lite krukor med blommor i. Ev några små pallkragar som man kan få låna för lite
små odling typ gräslök, sallad, persilja
ett träningsområde för vuxna, en rutschkana för små barn, 2-3 år.
Spela boule. Lyssna på musik, ej hårdrock. Vintertid: Isplan för barn o äldre. Buskar o blommor runtom
vattenfontänen.
kanske en alle`eller plantering av nån häck eller blomrabatt men det förutsätter att det sköts om annars blir det
sämre än nu .Ingen grillplats!Det blir bara tillhåll för såna som inte bor här
Att kommunen låter bli att göra något överhuvudtaget. Det blir bäst så!

