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Söderängsparken 

 
Vad brukar du göra här? 

Leka med barnen i nya lekställningen, köra radiostyrd bil, spelar basket, fotboll, hockey på vintern, gungar.  
Leka i lekpark. Spela fotboll eller leka lekar på gräsytan. Träna hund. Åka skridskor vintertid. Fika.  
Vara med barn på lekplatsen, åka skridskor på vintern,spela basket.  
Leka med barnen i lekplatsen  
Vara med barnen  
Leka med barnen, spela basket  
Åka skridskor på vintern  
Leka på vägen mellan Romstads förskola och Romstads Parkgata där vi bor ungefär 1 gång i veckan  
Barnen leker  
Leka i klätterställningen  

 
Vad är det bästa med den här parken? 

De nya lekställningarna och den stora asfaltsytan som man kan både spela bandy på, cykla och köra med 
radiostyrda bilar. Superkul att kommunen har börjat spola is på grusplanen på vintrarna, jättekul med 
hockeymålen också.  
Mycket lite biltrafik i området, dvs hög säkerhet för barnen. Öppen yta med god översikt.  

Skridskobanan vintertid😍😍😍😍😍😍  

Utrymmet & att det är bilfritt  
Nära vårt hem  
Basketkorgarna. Träden. Gräsmatteytorna.  
Åka skridskor  
Klättermöjligheterna  
Storleken  
Att den är rymlig och bilfri, stora gräsytor  

 
Vad tycker du inte om här? 

Att det är så mörkt på kvällar och stora delar av året.  
Lite torftig lekplats. Eftersatt asfaltyta som är svår att använda för skateboard, cykling osv.  
Det gamla spruckna asfalten. Bristen på parkeringsplatser. Att soporna svämmar över.  
Att det inte finns någon skugga varma sommardagar och att de asfalterade ytorna skulle kunna utnyttjas bättre  
Parken är alldeles för öppen. Intrycket är ödsligt och oinspirerande. En fantastisk yta i ett barntätt område dom 
skulle kunna användas mycket bättre.  
Att det är grus på planen istället för asfalt  
En stor del av parken ser förfallen utAvsaknad av utegym för vuxna, då skulle vi vara här oftare med barnen och 
leka.  
Dåligt underhålld asfaltsplan. Väldigt hög och farlig klätterställning för mindre barn. Dålig belysning vid 
skridskobanan.  
Att det saknas belysning! Att den havererade asfalten gör parken omöjlig Att åka kickbike, skateboard osv i.  

 
Vad skulle du vilja göra här? 

Sätter upp belysning så att man kan leka året runt.  
Leka, klättra osv i lekpark. Möjlighet att ägna sig åt olika sporter.  
Ha flera sittplatser för picknick. Fasta bänkar runt skridskobanan. Tidigare och bättre spolning av skridskobanan 
vintertid. Grillplats! Ljus kvällstid.  
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Någon sorts skugga kanske en pergola över de bord som finns.  
Inhägnat  
Mer växter. Bänkar. Avgränsa lekytor.  
Asfaltera grus planen  
Efter 1 vecka i Köpenhamn med vår 3 och 6åring (och väldigt mycket resande i övrigt med små barn i storstäder, 
så vi har lekt väldigt mycket i storstäder) så är vårt förslag att Romstadsparken blir#1 Värmlands trafiklekplats - 
där barnen lär sig cykla (då får man ett diplom) och lär sig trafikregler. Det gör att barnen vill cykla i större 
utsträckning och kommer att förbättra Karlstad som cykelstad (Köpenhamn som förebild) Det kommer att locka 
människor från hela Värmland hit. Om vi ser detta som en hållbarhetsinvestering (omställning från bil till cykel i 
samhället) så finns medel att söka via Tillväxtverket / EU för att finansiera det hela. Ytan är perfekt för detta, det 
får plats men att man ändå bevarar fotbolls/isplanen vid sidan om. #2 Placera ett enkelt utegym i parken, det gör 
att barnen och föräldrar kan gå dit tillsammans och träna / leka. (Man har denna kombo väldigt ofta i USA)#3 en 
symbol för parken, i Köpenhamn har man ofta t.ex. en båt eller ett flygplan, det gör att man kan döpa parken 
efter denna symbol och att den blir estetiskt tilltalande. Ring mig gärna, Fredrik Lindroos, 0702787948 alt 
fredrik.lindroos@gmail.com  
Få ordning på asfalten samt få ordentlig belysning till skridskobanan vintertid  
Hinderbana, skate/ kickbike park.  
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