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Våxnäsparken
Vad brukar du göra här?
Lärt barnen att cykla. Leka i den nya lekparken.
Sitta och ta det lugnt
Gå eller cykla igenom parken
Jag promenerar igenom parken flera gånger om dagen med min hund
När blomsäsongen startar är det underbart att gå igenom till och från jobbet. Äta lunch ibland
Passera
Promenera, titta på blommor, vila
Spendera sommaren.
Promenare titta på blommorna
Rasta och träna hund. Passera varje dag på väg till o från jobbet.
Passera igenom.
Brukar sitta ner och relaxa och filosofera och strosa runt å titta på växterna.
Ströva omkring, sitta ned på någon bänk och ta det lugnt. Parker är avstressande miljöer.
Inget då det idag endast är en park som man går igenom. Positivt att en lekpark är byggd.
Sätta mig på en parkbänk för att vänta eller mellanlanda
Promenera, njuta av magnolierna
Leka med barnbarn, ta med min gamla pappa tillsammans med kaffekorgen, plocka höstlöv och sparka i löven med
dottern, titta på när sönerna går på slackline!, promenera i och igenom, titta uppåt på de vackra träden och andas!
Promenera, pausa, äta medhavd lunch/fika
Vara med hund ich barn
Bara vara, sitta.
Rasta hunden, promenera
Brukar stanna här så barnen får leka när vi är på väg hem från stan
Promenera igenom
Promenera, strosa.
Jag och mina barnbarn besöker ofta parken och den lilla lekparken där.
Promenera genom parken, sitta och ta in det gröna och lyssna på fågelsången.
Jag brukar promenera och strosa runt. Ibland sitter jag på någon bänk. Står vid de fantastiska ekarna och
mediterar. När jag haft besök av barn har vi varit i nya lekparken.
Vad är det bästa med den här parken?
Har varit bra när barnen ska lära sig cykla och en plats de sedan kan använda att cykla på. För oss som bor
centralt finns inte andra sådana ytor.
Vacker omgivning
Stora träd som ger skugga, fina blommande träd och buskar, planteringar med olika sorters växter, nära
bebyggelse och lätt att komma dit. Nödvändigt med grönområden nära bostadshus.
Stillheten Verklig känsla av park. Lite lummig och skön.
Pionerna och magnolieträden. Jag älskar verkligen denna park med sina pioner!
Stor yta
Några fina växter. Lugnt
Att träden är gamla, lummigheten och årets fina planterade pioner. Tidigare var det bästa att den var ett orört
andningshål i stan. Nu nästan ingen grönyta fri.
Nära centrum
Vacker o välskött. Underbara träd. Kul med rhododendronbuskarna! Snyggt staket och vacker belysning. Bra
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lekplats som passar i miljön. Magnoliorna!
De stora träden. Parken är fin och känns anrik. Tycker att upprustningen lyfte parken.
Grön och lummig och alla fåglar
Mest fashinnerande är de gamla träden med sina tjocka stammar. Finast är det på våren när träden blommar (jag
är inte pollenallergiker 😊😊. Blommorna på sommaren är givetvis också vackert.
Läget är väldigt bra och det är en fin park men då det inte finns något att göra så passerar endast folk till och från
jobbet.
Att det är en genväg
De vackra träden
Stor, lummig, stora träd, lugn, nya lekparken, det vackra nya staketet!, folk i rörelse. Jag tror att det här är stans
mysigaste park!
Många stora träd, skugga, fåglar, fin lekplats, oas nära kontoret
Nära till affär, lekplats, grönområde
Grönt, lummigt, stilla.
Staketet
Det är så lugnt
Lummig med sina stora träd. Centralt läge.
Inhängnaden som gör den en hel del säkrare för barnen.
Lugnet och de fina träden
Det vore utomordentligt trevligt om det fanns prunkande blombänkar med både perenner och sommarblommor;
det finns ju redan platser avsedda för detta! på försommaren blommar många träd men resten av sommaren är det
anmärkningsvärt tomt på vackra växter.Varför inte ett fast bord med sittplatser, så ett litet sällskap kan ta med en
korg med fika? I anslutning bör det finnas en rejäl papperskorg.
Alla höga vackra träd. Lummigheten och lugnet.
Vad tycker du inte om här?
Staketet som sattes upp när lekparken byggdes är fint men var ingen bra idé i praktiken. Grindarna är alltid öppna
och de försvårar att kunna cykla runt längs de asfalterade stråken.
Parken känns inte helt färdig. Det är synd att man har tagit bort den klassiska parkkänslan i ett försök att
ʺmoderniseraʺ istället för att ta vara på den historiska omgivningen.
Jag tycker inte staketet var nödvändigt, även om det är fint.
Tycker att ordningen rabatter etc inte är den bästa. Ibland klipper man buskar men renset ligger i veckor. Samma
med löven. De blåses ihop men blir sen liggande.
Att den inte når sin fulla potential. Den är eftersatt. Mycket ogräs som skulle behöva rensas och kullersten son
behöver ses över.
Kalt. Känns mest som en stor gräsyta med lekplats i mitten.
Rabatterna skulle kunna skötas bättre. Fler blommor.
Riv staketet som sattes upp förra året, måla om klätterställning till brun ton som smälter in i naturen likt den i
museiparken, ta bort betongkaninerna som ingen leker på ändå samt bli klar med lusthuset/alternativt riv det.
Värst är ändå det begränsade staketet.
Att den har blivit instängd med staket all hund skit som folk slänger i plastpåsar efter ha tagit upp det
Rabatterna kan se lite bortglömda ut ibland. Lusthuset; vad händer med det?
Hur länge ska ”entreprenören” jobba med lusthuset? Det har varit under uppbyggnad i typ 3 år!
Inget speciellt
Inget speciellt. Ev kanske det skulle gå att göra något mera av parken under vintern.
Att parken inte har ett liv som gör att man väljer att vara i den fina miljön.
Det är ju ingen park. Är bara gräsmatta och lite häck med bänkar i mitten
Att planteringarna har misskötts
Misskötta planteringar.
För få bänkar i skugga, evighetsprojektet med nån slags halvfärdig paviljong, bristande underhåll/rensning av
gångar och stenläggning. Fula , leriga stigar där folk går utan att det är tänkt.
Att staketet tog bort gångvägen rakt in i parken från Våxnäsgatan. Strålkastarbelysningen på lekplatsen, den ser
alldeles för industriell ut, fel både för karaktären på lekplatsen och parken.
Att man inte utökar lekparken mer och att det inte sköts om riktigt ordentligt för att hålla det fint.
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Parken känns anonym, vet ej om Karlstad borna och turister hittar hit.
Att parkens grindar inte är självstängande, vilket gör att de saknar funktion, då de i praktiken alltid står öppna.
Den är dåligt skött vad gäller att rensa gångarna och de få rabatter som finns. Det borde kunna gå att göra
iordning fler rabatter med blommor som ger lite färg. Den intilliggande ʺparkenʺ har minsann blommor hela
sommaren, medan Våxnäsparken har några pioner som blommade ca.2 veckor. För ett år sedan byggde man en
sorts pelare med tak som det fortfarande är byggstängsel runt och gräs som växer vilt. Ingen förstår vad den ska
användas till.
Jag tycker inte om att runt de utplacerade bänkarna ligger fullt med cigarettfimpar. Är det möjlgit att vid varje
bänk utplacera ett fast askkärl?
När man inte håller efter rabatter och döda träd.Var lite orolig när staketet kom upp men det blev okej.
Vad skulle du vilja göra här?
Låt parken vara en park. Gräsytor för lek och picnic och behåll asfaltstråk för cykling mm.
Sitta och ta det lugnt
Samma som nu, passera igenom eller sitta i skuggan av något träd, beundra blommande växter, lyssna på fåglar.
Ta bort det hemska staketet ni satte upp. Det gör att parken blir instängd. Ingen skön känsla på sen eftermiddag
kväll när skymningen faller. Man håller gärna en blick på var grindarna är …...
Behöver inte förändras så mycket. Behöver tas om hand om. Eventuellt lyfta fram den andra gången mot
herrgården.
Fler sittplatser och blomsterarrangemang att titta på. Kanske en fontän.
Det jag gör!
Förstår att barnen på förskolan måste ha sin lekpark men det är synd att den öppna ytan av parken nu inte är alla
karlstadbor tillgodo som tidigare. Det spelades ständigt kubb, gympades, spelades brännboll i parken tidigare. Ifall
dagiset stänger hoppas jag parken återställs.
Grilla ,
Inget mer än det jag gör faktiskt!
Göra klart lusthuset.
Skulle vilja kunna fika och picknicka så det vore bra om det kunde finnas några bordsgrupper utspridda i parken.
Jag skulle önska att det fanns en mötesplats för människor som vill prata eller ströva runt en stund. Det är idag så
många som lever ensamma. Här skulle människor ur olika åldergrupper kunna mötas. Tänk er likt en busshållplats
dit jag går och ställer/sätter mig. Denna mötesplats visar att jag är tillgänglig för en pratstund. Det kostar inte
mycket men skulle kunna ge så mycket tillbaka i form av social och kulturell gemenskap. Detta kan göras i alla
stadens parker.
En park som är inbjudande och levande som gör att man vill vara i parken och inte bara passera den. Ute gym för
att få in friskvård och motion, skapa trevligare miljö att sitta och fika ex kiosk, kunna sola. Ex ʺträ-sängarnaʺ som
finns i inre hamn på bryggan skulle skapa ett trevlig inslag som gör att man använder parken. Kolla gärna på
parker i Örebro, där man lyckats få till parker med lekpark, sol, fotän eller bad, fik som gör att man vill besöka
parkerna både sommar och vinter. Har massa idéer då jag bor två hus från parken så hör av er om ni vill ha mer
tankar. //Christoffer 0705-111227
Gör om gräsmatta till park. Plantera fler träd och blommor, gör det lummigt. Sätt upp staket runt den i alla fall för
prydnadens skull. Skärma av mer från våxnäsgatan. Ge lite kärlek till platsen och sätt en fontän i mitten. Förläng
gångstråket till södra klaragatan och gör byggnaden där till huvudbyggnad till parken. Så det går en huvudgata
från södra klaragatan till mittenrondellen som sen fördelas i alla riktningar som idag. Vad ni än gör, gör inte som
förut där kommunen placerat ut lite fyrkantiga stenblock, lagt sten på hela backen och sen låter växterna stå i
krukor eller i stora inrutade fyrkantiga lådor. Skapar ingen känsla för trivsamhet utan bara stelhet. Karlstad
behöver lite mysiga trädgårdar och parker.
Jag vill inte ha någon förändring mer än bättre skötsel av rabatterna
Jag skulle vilja ha fikaplatser på olika ställen, med soffor och cafébord, så man kan ta med kaffekorgen och sitta
och njuta. Mitt lilla barnbarn sa häromdagen när vi stod och tittade på den ännu inte avslutade lustgårdsformade
spaljén; ”Mormor, när det finns en soffa där ska du och jag sitta där och fika” ❤
Gör klart paviljongen, restaurera stenläggningen i den fina allen mot den gamla herrgården så att den blir ett fint
skuggigt gångstråk, placera ut fler bänkar i skuggiga lägen gärna mellan några träd i allen.Gör en ordentlig
asfalterad, grusad eller stenlagd stig/gång på tvärsen genom parken eftersom folk ändå genar där året runt. Från
grinden vid lekplatsen till grinden vid Karolinen.
Även ha en inhägnad hundrastgård
Ingenting annat än det som redan är, staden behöver stilla platser.
Mer hundgrejer
Sitta och ta det lugn mens barnen kan löpa fritt och leka
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Ta hit en smed och svetsa på fjädrar på samtliga grindar/dörrar, som gör dem självstängande. Det borde bli en
förhållandevis billig och säker åtgärd.
Kunna vistas där med familjen och njuta av blommor och växter. Besökte Wadköping och stadsträdgården i Örebro
det är en föredömlig park som är till för rekreation en park som alla kan ha glädje av. Det finns bänkar och bord
där man kan njuta av medhavd fikakorg.
Se ovan sagda!
Förändra inte denna parks natur!

