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Inkommen motion – Utveckla Ekesbergets 
aktivitetsområde 
Socialdemokraterna i Hagfors har lämnat en motion där man skriver att Området 
runt Ekesberget i Ekshärad är ett mycket populärt och välbesökt område i 
kommunen både för motion, rekreation och professionellt idrottande. Här finns 
möjligheter till aktiviteter både vinter- o sommartid. Allt inom ett stenkasts 
avstånd. 
Vid bergets fot finns ett mycket uppskattat utegym och det är också startpunkten 
för de frekvent använda motionsspåren. 
Vintertid är det stor aktivitet i skidspåren och i slalombacken som också är 
kommunens enda konstsnöanläggning. Platsen är en knutpunkt för skidaktiviteter 
för både kommuninnevånarna samt många besökare utifrån.Ideella krafter sköter 
driften. Här finns också den lite längre vandringsleden tre toppar som passerar 
legenden Jätten Hööks gravplats uppe på Ekesbergets topp där utsikten är vacker 
med vyn över Klarälvdalen. 
I området finns också isbana, friidrottsanläggning och fotbollsplan. 
En förening har dessutom byggt en bana för både BMX- och Downhillcykling. 
I nära anslutning finns också en stugby som erbjuder övernattningsmöjligheter. 
Några hundra meter bort finns också en kommunal sporthall samt en mindre 
föreningsägd idrottssal. Här utgår också det populära skidspåret Haralöpet. 
Hela området används också ofta av eleverna på Kyrkhedens skola året om. 
Här har vi något unikt för Hagfors kommun som bör värnas och utvecklas. 
Vi socialdemokrater tycker att området runt Ekesberget har en enorm potential 
och vill ha en utveckling av hela området. 
Exakt hur området ska utvecklas bör ske i samförstånd med framförallt föreningar 
som verkar i området, men även andra frekventa användare. Discgolfbana, något 
som har med Ekshärads kultur eller att bygga Sveriges längsta trätrappa kan vara 
exempel på utvecklingsmöjligheter. 
 
Utifrån ovanstående föreslår vi socialdemokrater: 
Att kommunen tillsätter en arbetsgrupp där bland andra i området verksamma 
föreningar erbjuds att delta, för att jobba fram en plan för områdets utveckling. 
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Handlingar i ärendet 
Socialdemokraternas motion – Utveckla Ekesbergets aktivitetsområde, 2022-05-
11 

Förslag till beslut 
Motionen remitteras till kommunledningsutskottet för beredning. 

 
 

  

Helena Granlund 
kommunsekreterare 
 
Beslutet skickas till: 
Administrativa enheten



Motion från Socialdemokraterna
Utveckla Ekesbergets aktivitetsområde

Området runt Ekesberget i Ekshärad är ett mycket populärt och välbesökt område i
kommunen både för motion, rekreation och professionellt idrottande. Här finns möjligheter till
aktiviteter både vinter- o sommartid. Allt inom ett stenkasts avstånd.

Vid bergets fot finns ett mycket uppskattat utegym och det är också startpunkten för de
frekvent använda motionsspåren.

Vintertid är det stor aktivitet i skidspåren och i slalombacken som också är kommunens enda
konstsnöanläggning. Platsen är en knutpunkt för skidaktiviteter för både
kommuninnevånarna samt många besökare utifrån.Ideella krafter sköter driften.

Här finns också den lite längre vandringsleden tre toppar som passerar legenden Jätten
Hööks gravplats uppe på Ekesbergets topp där utsikten är vacker med vyn över
Klarälvdalen.

I området finns också isbana, friidrottsanläggning och fotbollsplan.

En förening har dessutom byggt en bana för både BMX- o Downhillcykling.
I nära anslutning finns också en stugby som erbjuder övernattningsmöjligheter.

Några hundra meter bort finns också en kommunal sporthall samt en mindre föreningsägd
idrottssal. Här utgår också det populära skidspåret Haralöpet.

Hela området används också ofta av eleverna på Kyrkhedens skola året om.

Här har vi något unikt för Hagfors kommun som bör värnas och utvecklas.

Vi socialdemokrater tycker att området runt Ekesberget har en enorm potential och vill ha en
utveckling av hela området.

Exakt hur området ska utvecklas bör ske i samförstånd med framförallt föreningar som
verkar i området, men även andra frekventa användare. Discgolfbana, något som har med
Ekshärads kultur eller att bygga Sveriges längsta trätrappa kan vara exempel på
utvecklingsmöjligheter.

Utifrån ovanstående föreslår vi socialdemokrater:

Att kommunen tillsätter en arbetsgrupp där bland andra i området verksamma föreningar
erbjuds att delta, för att jobba fram en plan för områdets utveckling.
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