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Sammanställning av inkomna synpunkter från 
medborgardialog om Folkets park, Hagfors 

 
En park för grönska/rekreation 

- ”Hall of Fame”- park som visar kända personer från Hagfors 
- Nån typ av ”Hall of fame” för alla kändisar från vår kommun 
- Statypark för lokala förmågor  
- Lite konst av olika slag. Vi har kanske en del lokala förmågor. Fina 

och ovanliga växter. Fikaplatser. Ett litet glasscafé. 
- En park med konstverk som klarar av att vara utomhus 
- En grönskande park 
- Oas mitt i ”stan” med bänkar, träd och buskar 
- Kolonilotter 
- Sätta upp några små fina mysiga fontäner kanske 
- Hoppande vattenstrålar i gräsmattan med belysning 
- Stadsodling. Det kan vara pallkragar med olika grödor; morötter, 

rabarber, örter, även blommor. Små odlingsland. Eventuellt kan det 
vara intressant för skolan i utbildningssyfte att bedriva odling? Sen 
finns även alternativet att hyra ut små “kolonilotter”, pallkragar till 
invånare, föreningar? Alternativt att sälja. Finns ju en del hyreshus i 
närheten som inte har sin egen trädgård och kanske kan det finnas 
ett intresse av att kunna odla en viss del av sin egen mat? man 
kunde isåfall kontakta hyres/bostadsrättsföreningar i närheten, och 
även PRO. Kanske kunde då kommunen stå för pallkragar, en del 
blommor. Kanske Byggprogrammet på gymnasiet kan hjälpa till 
med något? Kanske kan ABF vara inblandade och ha kurser? 
Kanske ett integrationsprojekt för SFI? Kanske Torfolk kan komma 
med idéer och ha tema dagar. Det finns även en förening som heter 
REKO-ring som kanske kan använda denna delen av parken som 
marknadsplats. genom REKO-ring säljer närproducerad mat helt 
utan mellanhänder. Det annonserar och beställs varor på nätet och 
sen sker försäljningen vid en mötesplats.  
Bi-hotell blir mer och mer populära vilket också skulle kunna 
kombineras med detta. Bra reklam för kommunen att vi tänker på 
pollineringen. En del kommuner hyr bi-hotell och även företag och 
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privatpersoner köper in. 
 
Park för lek och aktiviteter 

- Lekplats med något tema 
- Studsmatta i marken 
- Linbana  
- Rutschkana 
- Bågskyttebana 
- Liten skridskobana med hjälm/skridskor att låna med belysning för 

kvällsåk 
- Familjepark lekplats café året runt 
- En stor lekpark 
- En vattenlekplats för barn med en fontän som barn kan leka i  
- En pool för alla 
- Stor rutschkana 
- Gigantisk lekplats i hela parken (för barn i alla åldrar) 
- Linbana 
- Hinderbana 
- Lekplats med rutschkanor, studsmatta, gungor, ballonger, 

brandbilar, ambulans, bilar 
- En cykelpark. I flera somrar har vi besök skate/cykelparken i 

Forshaga. Denna sommar har vi flitigt besökt Vilda parken i Väse. 
Sunne har pumptrack bana och Hammarö och Filipstad 
cykelparker. Dags för Hagfors att investera i utomhus aktiviteter för 
ungdomar. 

- En cykel/skatepark. Både en sån betongdel men också en BMX del 
längre bak mot skogen. Tror det skulle locka våra ungdomar att 
komma ut och aktivera sig utanför ledarledda gruppaktiviteter. Ett 
ställe att samlas på och röra på sig. Kanske ett samarbete med 
fritidsbanken som håller på att byggas med utlåning av utrustning, 
cyklar, skateboard, sparkcyklar, rollerblades, armbågs och 
knäskydd. I Falkenberg där vi också brukar besöka 
skate/cykelparken när vi semestrar har de feriearbetande ungdomar 
på sommaren som lär ut trix till besökarna, hjälper till att låna ut 
grejer osv. Jag pratade med grundaren till Vilda parken i Väse, där 
har det sökt och fått EU pengar för parken samt att kommunen gått 
in med en del. 

- Har hört från flera håll att en basketplan utomhus önskas. Finns 
ingen, mig veterligen, i Hagfors. Alltså en plan med 2 korgar. En 
kreativ lösning skulle kunna va det här: 
http://www.projectbackboard.org/build-courts-not-walls-1/ 

- Utegym för vuxna och barn så de kan träna tillsammans t.ex. 
armgång, balansgång, klätternät 
 
 
 
Bevara/utveckla parken 

- Park med dansbana 
- Den borde bli en folkfestpark igen. Plantera träd ner mot dansbanan 

o sätt upp lyktorna mellan träden igen. Sen både dans flera ggr per 
sommar och en levande park dagtid med café/glass o fin lekpark. 

http://www.projectbackboard.org/build-courts-not-walls-1/
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- Upp med en scen igen, fixa bra artister 
- Fixa den till en folkpark igen med träd, ljusslingor och bygg upp 

scenen igen!! Kommer bli succé 
- Bygg upp scenen igen och gör den till en folkpark igen 
- Bygga en scen för musik och teater 
- Slå ihop parken med Uddeholmsladan och alternera lite. Minns att 

det va bra drag i parken för länge sen. Så ska det va, lite folkfest på 
gångavstånd. 

- Återställa parken till sin forna glans 
- Öppen scen där man kan ”spontanspela” 

 
Park för/med djur 

- Djur och lek mm. Det skulle göra det till ett besöksmål för 
barnfamiljer. Kolla på Vallarna i Falkenberg. 

- En stads barnbondgård! Jättebra om Hagfors vill dra mer 
barnfamiljer! 

- En hundpark där hundar kan träffas och leka eftersom det finns så 
många hundar i kommunen!! 

- Något för hundar och deras människor... 
- Hundpark 
- Finns så många hundar i kommunen kanske vore trevligt med en 

hundpark 
 
Camping/ställplats 

- Ställplatser för husbilar 
- Ställplats husbilar 
- En campingplats. Göra i ordning badplatsen som finns nära, och en 

stor lekpark för barn. 
- Uppställningsplats för husbilar 

 
Övriga förslag 

- En plats för turistbyrån att driva verksamheter för turister 
- Föreningar och företag bildar en parkförening och driver parken 
- Flytt av Årosgården hit till lämplig plats 
- Föreningsägd verksamhet 
- Idrottsföreningen och kommunen bör driva parken. Skulle vara 

trevligt med en levande folkpark 
- Möjligheter att anordna mässor för föreningar eller affärsmän i 

kommunen 
- En kioskverksamhet 
- En bingoverksamhet 
- En stor glasskiosk 
- Att bygga stor mall, köp center 
- Hur skulle det vara att flytta Hembygdsgården till Parkområdet? 

Dess placering idag är ju lite "bakom" 
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