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1. Bakgrund 
Karlstads kommun har lagt ned stora resurser på att utveckla de 
centrala delarna av Karlstad. Där har det planerats och genomförts 
en rad mycket positiva och framgångsrika satsningar. Detta har 
delvis skett på bekostnad av uteblivna satsningar i övriga tätorter 
såsom Molkom.  
 
Det har hänt en hel del sedan den första versionen av denna 
utvecklingsplan togs fram som ett remissvar på Kommunens 
översiktsplan. Karlstads kommun har under det senaste året 
påbörjat och deltagit i flera olika positiva satsningar i Molkom.  
 

o Ny busshållplats vid riksväg 63 (Busshållplatsen saknar 
fortfarande de utsmyckningar och skyltar som utlovats). 
 

o Trygghetsboende/Seniorbostäder i Molkom (Pågående). 
 

o Projekt Graningeskolan (Pågående). 
 

o Nytt torg i Molkom (Pågående). 
 

o Ny återvinningsstation 
 

o Samrådsmöte om slyrensning på kommunens mark 
 

2. Inledning 
Mera Molkom som är en samhällsförening som jobbar för en positiv 
utveckling av och i Molkom. Har på uppdrag av invånarna i Molkom, 
tagit initiativet till att ta fram en utvecklingsplan för Molkom. Detta 
arbete har skett i samråd med enskilda medborgare, företag och 
olika intresseorganisationer i Molkom med omnejd. Vi vill i detta 
dokument belysa de unika förutsättningar och behov som finns i 
Molkom med omnejd. 

 
Olika aspekter av hur Molkom kan/bör utvecklas har utretts och 
dokumenterats i flera omgångar.  

 
o Centrumanalys – Renet projektet 2007 

 
o Projekt Molkom 2015 - Företagargruppen/Medborgarkontoret 

 
o Molkom - en ortsanalys 2007 - Karlstad kommun 

 
o Översiktsplan 2010/2011/2012 - Karlstad kommun 

 
o Mera Molkoms Remissvar på Karlstads översiktsplan 2012 
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o Sträckstudie riksväg 63 – Vägverket  

 
o Samrådsmöten om den nya busshållplatsen i Molkom 

 
o Cykelplan för Karlstad – Karlstads kommun (pågående) 

 
o Mera Molkoms remissvar på Karlstads cykelplan 2014 

 
o Livet värt och leva – Svenska kyrkan 

 
o Ängsbacka Forward - Ängsbacka 

 
o Trafiksäkerhet och Cykelvägar i Molkom – Mera Molkom 

 
Utvecklingsplanen sammanfattar olika problemområden, brister och 
utvecklingsmöjligheter som finns i Molkom med omnejd. Den 
innehåller även konkreta förslag och lösningar.  
 
Vi har under vårt arbete inspirerats av olika projekt som genomförts 
i Karlstad och på andra platser i Europa. 

3. Nuläge 
Molkom är en viktig del av Karlstads kommun med en mycket stor 
utvecklingspotential. Vi har under de senaste åren haft en negativ 
trend till skillnad från Karlstad. 
 

o Försämrad samhällsservice 
 

o Eftersatt infrastruktur 
 

o Bristfälliga och dyra kommunikationer 
 

o Minskande skolklasser 
 

o Bostadsbrist bland både gamla och unga 
 

o Nedlagda butiker och företag 
 

o Obefintligt kulturutbud 
 

o Bristfällig vattenkvalité i samtliga närliggande sjöar 
 

o Oattraktiva och slitna miljöer i centrala Molkom 
 

o Outvecklad besöksnäring 
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o Bristfällig marknadsföring och skyltning 
 

o Bristfälligt cykelvägnät 
 

o Få besöksmål och rekreationsareor 
 

o Sociala problem 
 

Det behövs idag en rad med mindre omfattande satsningar från 
Karlstads kommun för att vända denna trend och ta vara på 
Molkoms stora potential för rekreation, besöksnäring, boende, 
företag och entreprenörskap. 

 

4. Infrastruktur 
Infrastrukturen i Molkom är eftersatt och behöver utvecklas. Det 
behövs en rad med satsningar för att Molkom ska kunna bli en 
konkurrenskraftigare del av Karlstads kommun.  
 
o Järnväg 

Tillgången till järnväg har varit en viktig resurs för Molkom och 
med den utveckling vi ser så kommer det att vara en viktig 
resurs i framtiden också.  
 

• Möjligheterna till miljövänliga järnvägstransporter och 
persontrafik behöver utredas.  

• Det saknas säkra järnvägsövergångar för gångare och 
cyklister i centrala Molkom.  

• Trafikverkets ”nya” regelverk för farligt järnvägsgods i 
kombination med för höga hastigheter innebär att det helt 
plötsligt är livsfarligt att bo i stora delar av centrala Molkom.  
Vilket hindrar de centrala delarna i Molkom från att 
utvecklas.  

• Det bör utvecklas fler industritomter i anslutning till 
järnvägen.  

 
o Vägar 

Molkom har ett väl utbyggt vägnät och orten ligger strategiskt 
placerad där väg 63 och 240 korsar varandra. 
 

• Många vägar och kringliggande areor i och runt Molkom är 
eftersatta. En upprustning skulle ge orten en nödvändig 
ansiktslyftning och skapa en attraktivare närmiljö. Ex. 
Stationsgatan, och ytorna på båda sidor om busshållplatsen 
vid riksväg 63.  

• Avfartsmöjligheterna till centrala Molkom bör förenklas med 
rondeller.  
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• Riksväg 63 är idag en barriär mellan Molkom och 
Molkomsjön, och det behövs säkra övergångsställen för både 
gångare och cyklister. 
 

o Grönområden 
Molkom har många attraktiva grönområden som behöver 
utvecklas. 
 

• Det finns flera eftersatta grönytor med sly och ogräs som 
drar ner intrycket av Molkom.  

• Det finns även ytor som är en del av det offentliga rummet 
som behöver uppgraderas och utvecklas ex. Bruksparken 
samt skolgården och grönytorna runtomkring 
Graningeskolan.  

 
o Vatten & avlopp 

Vattenkvalitén har i vissa avseenden blivit bättre i Molkomsjön på 
senare år, efter tidigare problem med algblomning. 
 

• Vattenkvalitén i Molkomssjön, Borssjön och Acksjön har för 
höga halter av kvicksilver. Det behövs insatser för att höja 
kvalitén på vattenreningen.  

• Det nuvarande reningsverket är föråldrat och bör 
omlokaliseras.  Anläggningen bildar tillsammans med väg 63 
en barriär mellan Molkom och Molkomssjön. Det ligger 
förlagt på en holme med en ö utanför som skulle kunna bli 
ett mycket värdefullt rekreationsområde för både 
Molkomsbor och turister. 

 
o Bredband 

Molkom saknar idag tillgång till ett fibernät vilket är ett hinder för 
tillväxt.  
 

• En utbyggnad av stadsnätet till Molkom större aktörer och 
lediga industritomter är nödvändig. 

• Bredband är idag en grundförutsättning för att företag ska 
överväga en omlokalisering och/eller nyetablering. Det är en 
del av kommunens uppdrag att skapa goda förutsättningar 
för nya företagsetableringar.   

 
o Cykelvägar 

Molkom har en stor potential för cykelturism med goda 
möjligheter att skapa cykelleder. 
 

• Cykelvägnätet i Molkom är fragmenterat och det saknas 
säkra cykelleder i Molkom, och till kringliggande orter samt 
kringliggande besöksmål.  

• Det saknas också tydliga och säkra övergångar vid riksväg 
63 och länsväg 240 vid brandstationen. Se bilaga 1 - 
Remissvar på cykelplan. 



Mera Molkom  140415 

7/17 

 
o Bussar 

Molkom har fått en ny modern busstation vid väg 63. 
 

• Busstrafiken mellan Molkom och Karlstad är inte tillräckligt 
frekvent, speciellt på helger. Bussen är en förutsättning för 
många pendlare och en förutsättning för att kunna ta del av 
det utbud som saknas i Molkom men finns i Karlstad och 
vice versa.  

• De skyhöga busspriserna är ett idag ett hinder för att bussen 
ska bli ett realistiskt alternativ för de som har tillgång till bil. 
Idag kostar en tur & returresa mellan Molkom och Karlstad 
lika mycket som en flygresa från Stockholm till en större 
stad i norra Europa.  

• Busshållplatsen har byggts om av Karlstads kommun och är 
idag mer funktionell. Men arbetet med de utlovade 
utsmyckningarna och turistinformation har ej slutförts. 
Belysningen till den befintliga företagsskylten har dessutom 
grävts av under byggnationen. 

 
o Sophantering 

Den gamla återvinningscentralen i Molkom har flyttats och vi har 
fått en både större och bättre anläggning.  
  

• Det saknas ett lokalt kretslopp/återbruk (Solaretur) som är 
knutet till den nya återvinningscentralen.  

• Lokala krafter har tagit fram ett första utkast till en 
projektplan för en lokal kretsloppspark. Se bilaga 2 – 
Molkoms Kretsloppspark, Återbruk och entreprenörskap för 
en bättre miljö  

• Det behövs även återvinningsmöjligheter i nära anslutning 
till ortens livsmedelsbutik och äldreboende. 

 
o Samhällsservice 

Molkom har en centralt belägen vårdcentral med tandläkare och 
apotek. Vi har en modern skola med bibliotek och fritidsgård.  
 

• Samhällsservicen i Molkom har delvis försämrats. 
Medborgarkontoret, Posten och bankerna i Molkom har 
försvunnit, och Systembolag och Närpolis saknas. 

• Vårdcentralen har under en längre tid varit hotad av 
nedläggning. En nedläggning av vårdcentralen skulle vara 
mycket allvarligt för Molkoms utveckling.  

• Biblioteket öppettider behöver utökas och verksamheten 
behöver marknadsföras för att nå en rimlig servicenivå.  

• Det nedlagda medborgarkontoret behöver ersättas med ett 
lokalt kontaktcenter där representanter för olika 
myndigheter kan möta medborgarna direkt eller via internet. 
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• Det finns flera boendemöjligheter för människor med olika 
sorters problematik i Molkom. Det som Molkom saknar är de 
resurser och den kompetens som behövs för att stötta och 
hjälpa dessa människor. Det är viktigt att kommunen tar ett 
lokalt helhetsansvar så att Molkom inte riskerar att bli en 
social dumpningsplats.  

 
o Boende 

Det finns många attraktiva tomter i Molkom men det byggs inte 
några nya bostäder. 
 

• Möjligheten till ett naturnära boende med bra 
kommunikationer har idag en stor attraktionskraft. Molkom 
är idealiskt för många av de kompetenta människor och 
entreprenörer som vi idag behöver i Karlstads kommun. Den 
akuta bostadsbristen i Molkom är ett stort hinder för att 
Molkom ska kunna fortsätta att utvecklas som ort.   

• Det finns även ett stort behov av övernattningsmöjligheter 
bland kursdeltagare på Ängsbacka kursgård och bland 
besökande turister. 

 
o Miljö & Hållbar utveckling 

Det finns ett stort intresse för hållbar utveckling i Molkom. 
 

• Det finns ett stort intresse och en bred kompetens bland 
bygdens aktörer när det gäller hållbar utveckling. Karlstad 
kommun borde använda sig av detta engagemang och 
använda Molkom i olika pilotprojekt för att utveckla den 
"Gröna staden" samtidigt som man utvecklar landsbygden.  

• Molkom är idealiskt för att utvärdera en rad olika 
framtidslösningar ex. Lokala kretslopp, Rötanläggningar, 
Miljövänliga transporter, Alternativ energi och energisnål 
byggteknik m.m.  

5. Näringsliv & Butiker 
Molkom har varit känt för sitt vitala näringsliv under 70 talet. Idag 
finns det ett stort antal småföretagare som jobbar med hälsa och 
personlig utveckling. Molkom har även flera större företag som 
jobbar med rostfritt stål. Men många av ortens köpmän har svårt att 
konkurrera med de köpcentrum som byggts inne i Karlstad.  
 

o Molkom ligger strategiskt beläget mellan Filipstad, Karlstad 
och Hagfors. En stor mängd resenärer passerar Molkom på 
väg 63 och 240, vilket borde göra Molkom till en attraktiv 
plats för företag och butiker.  Det största hindret för 
nyetableringar är att det saknas lämpliga lokaler för butiker 
och företag i Molkom.  
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o Detta bör beaktas vid utvecklandet av Molkoms centrum. En 
lämplig plats för utbyggnad vore mittemot vårdcentralen. Då 
skulle en attraktiv gågata kunna placeras mellan 
byggnaderna. Och denna utbyggnad skulle även vara väl 
synlig från riksväg 63.   

 

6. Besöksnäring - Rekreationsmöjligheter 
Molkoms potential för turism är idag nästan helt outnyttjad. Det 
finns en rad med små insatser som skulle stimulera besöksnäringen 
i Molkom. 
 

o Upprätta en kanotled mellan Molkom och Alster 
 

o Utveckla cykelleder Mellan Molkom och närliggande orter och 
naturområden (Läs mer i utredningen: ”Trafiksäkerhet i 
Molkom – Analys & Förslag”). 

 
o Molkom behöver en attraktiv turistinformation/rastplats. 

Marken framför Time/Preem kan utnyttjas för detta ändamål 
då den är väl synlig från riksväg 63. Det finns i dagsläget 
ingen turistinformation för Karlstads kommun eller Molkom för 
resenärer österifrån innan de kommit fram till Karlstad.  

 
o Flera banor/leder för mountainbike, vandring, skidåkning, 

långfärdsskridskor och skoter borde etableras I området runt 
Molkom. 

 
o En alternativ badplats som ligger utanför bullerzonen runt väg 

63 borde anläggas. Den gamla badplatsen nedanför kyrkan 
kan rustas upp. 

 
o Fler rastplatser borde anläggas runt sjöarna i Molkomstrakten 

och de befintliga behöver fräschas upp och förses med 
papperskorgar, information och bänkar.  

 
o Skapa förutsättningar för boende, övernattning och camping. 

 
o Ta fram turistbroschyrer, informationsskyltar och kartor för 

Molkom med omnejd.  
 

7. Närmiljö 
Delar av Molkoms närmiljö kan karaktäriseras som sliten och är i ett 
stort behov av en uppfräschning. Här följer några förslag   
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o Molkoms promenadstråk behöver rustas upp och förses med 
miljövänlig belysning.  

 
o Belyst fontän i Molkomssjön  

 
o Strandpromenad mellan badet och hembygdsgården med en 

bro ut till ön utanför det nuvarande reningsverket.  Hela 
området runt reningsverket skulle kunna utvecklas till ett 
mycket attraktivt rekreationsområde med båtbryggor, 
grillplatser m.m. Vilket idag saknas trots närheten till den 
natursköna Molkomssjön.  

 
o Bruksparken bör uppgraderas med planteringar, statyer och 

belysning. Detta skulle kunna bli ett attraktivt besöksmål och 
rekreationsområde. 

8. Kulturbyggnader 
Molkom har flera byggnader med ett högt kulturhistoriskt värde, 
och några av dem har klassats som skyddsvärda i publikationen 
”Kulturhistorisk bebyggelse i Karlstads kommun”. Det räcker inte 
med en Q eller K märkning då det även behövs finansiering för 
att kunna återskapa och bibehålla dessa värden. Det ligger inom 
kommunens uppdrag att ta ett aktivt ansvar för skyddsvärda 
kulturbyggnader. 

 
o Mera Molkom har engagerat sig i Stationshuset då det var 

rivningshotat och skickade in ett medborgarförslag till Karlstad 
kommun i januari 2011 (SBN-2011-20:1). Byggnaden har efter 
detta räddats genom att en byggnadsvårdsintresserad 
privatperson köpte fastigheten.   

 
o Graningeskolan, Skolan har stått tom i över 6 år utan att 

underhållas sedan Karlstads kommun flyttade sin verksamhet till 
Nyeds skolan. Mera Molkom har tillsammans med Karlstads 
kommun, Svenska Kyrkan och Ängsbacka kursgård varit med och 
initierat ”Projekt Graningeskolan” vars mål är att skapa ett 
allaktivitetshus för företag, föreningar och privatpersoner i 
Graningeskolan. Det finns flera paralleller till verksamheten på 
Gjuteriet inne i Karlstad. 

 
Projektet är beroende av ett fortsatt engagemang från Karlstads 
kommun för att kunna restaurera exteriören och den 
kommunalägda tomten som återigen är en vital del av det 
offentliga rummet i Molkom. Läs mer i ”Nytt liv för 
Graningeskolan”. 
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9. Kultur 
Molkom har ett stort antal aktiva föreningar. Det finns ett relativt 
stort utbud för den sportintresserade i Molkom, men kulturutbudet 
är minst sagt sparsmakat. Karlstads kommun satsade mer på kultur 
när det fanns ett medborgarkontor i Molkom men när det försvann 
så har utbudet minskat kraftigt. Det behövs ett större engagemang 
från kommunen, mer resurser och fler lämpliga lokaler för lokala 
konstnärer och annan kultur.  

 
Mötesplats Graninge håller på att bygga upp en arena/plattform för 
kultur i Graningeskolans lokaler ex Galleri för konstutställningar och 
mässor. 

10. Framtiden 
Växer Molkom växer Karlstad! 
Vi vill att Karlstads kommun tillför de resurser som behövs och 
tillsammans med lokala krafter genomför de framtidssatsningar som 
krävs. För att Molkom ska kunna nå de målsättningar som definieras 
i Karlstads kommuns översiktsplan när det gäller Attraktiva 
livsmiljöer, ökad livskvalité, tillväxt och hållbar utveckling m.fl. 
Denna utvecklingsplan innehåller en rad med nödvändiga 
framtidssatsningar och investeringar som behövs för att Molkom ska 
kunna fortsätta att växa och utvecklas. 
 
En av de viktigaste investeringar Karlstads kommun kan göra i 
Molkom är att fortsätta att engagera sig i utvecklingen av 
”Mötesplats Graninge” och det projekt som jobbar med att utveckla 
det nya allaktivitetshuset i Graningeskolan. 
 
Mötesplats Graninge fungerar redan nu som en inkubator för 
kreativa krafter i Molkom. Vilket lett till att flera nya samarbeten och 
konkreta projekt ex. Återbrukspark i Molkom, Grön rehab i Molkom, 
Kooperativ närbutik, Konstutställningar, Socialt företagande, 
Teateruppsättningar m.fl. börjat ta form.   
 
Det är därför viktigt att kommunen långsiktigt stöttar driften av 
fastigheterna och den mångfald av verksamheter som vill komma 
igång i Graningeskolans lokaler.  

11. Sammanfattning 
Vi vill genom detta arbete skapa en modell för lokal samverkan runt 
tätortsutveckling. Vi har under arbetets gång haft en kontinuerlig 
dialog med Molkoms medborgare. Vi har använt oss av de olika 
kartläggningar och analyser som genomförts, och har med dessa 
som bas jobbat fram konkreta förslag på hur Molkom kan/bör 
utvecklas och förbättras. Vår målsättning är att vända den negativa 
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trend vi ser i Molkom idag och skapa förutsättningar för en hållbar 
utveckling med tillväxt och ökad livskvalité för alla Molkomsbor.  
   
Utvecklingsplanen skickades ursprungligen in som ett remissvar på 
Karlstads kommuns översiktsplan 2010. Vi kommer att fortsätta 
uppdatera utvecklingsplanen då den är ett viktigt verktyg i vårt 
arbete med att utveckla Molkom och i vår dialog med Karlstads 
kommun. 

12. Referenser 
o Centrumanalys - Sweco 
o Projekt Molkom 2015 - Företagargruppen/Medborgarkontoret 
o Molkom - en ortsanalys 2007 - Karlstad kommun 
o Analys av cykelvägnät - Karlstad kommun 
o Översiktsplan 2010 - Karlstad kommun 
o Sträckstudie – Vägverket 
o Projekt Full koll – Värmlandstrafik 
o Nationell strategi för ökad och säker cykeltrafik – Trafikverket 
o Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2010-

2021 – Region Värmland 
o Trafiksäkerhet & Cykelvägar – Mera Molkom 
o Nytt liv för Graningeskolan – Projekt Graningeskolan 

 

13. Övrigt 

11.1 Relaterade projekt 
Projekt – Graningeskolan 
Vår vision för graningeskolan redovisas i ett separat Dokument: Se 
Nytt liv för Graningeskolan 

 
Projekt – Molkoms torg 
Våra synpunkter på Karlstad kommuns Torgprojekt i Molkom, har 
gåtts igenom på de samrådsmöten som genomförts   

 
Projekt – Cykelplan för Karlstad  
Våra synpunkter på Karlstad kommuns nya Cykelplan, redovisas i 
bilaga 1 – Remissvar på cykelplan från Mera Molkom 
 
Projekt – Solaretur 2.0/Återbrukspark i Molkom  
Detta projekt beskrivs i ett utkast till projektbeskrivning. Se bilaga 2 
– Molkoms Kretsloppspark, återbruk och entreprenörskap för en 
bättre miljö.  
 
Projekt – Grön Rehab i Molkom  
En projektbeskrivning håller på att tas fram för detta projekt. 
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Skötselplan för Molkomsjön  
Molkoms fiskevårdsförening har tagit fram en skötselplan för 
Molkomsjön. Mer information finns på www.mfvof.se 

 

11.2 Deltagare/Projektgrupp 
 

o Mikael Bernholm – Dokumentansvarig Mera Molkom 
mail: mikael.bernholm@gmail.com, tel 070-2619426  

o Henry Wallebom – Mera Molkom 
mail: tomtebo.w@telia.com  

 

         11.6 Versionshantering 
Dokument Version Författare Datum 
Utvecklingsplan Molkom 0.1 Mikael Bernholm 6/2 2012 
Utvecklingsplan Molkom 0.2 Mikael Bernholm 15/2 2012 
Utvecklingsplan Molkom 0.3  Mikael Bernholm 7/3 2013 
Utvecklingsplan Molkom 0.4  Mikael Bernholm 3/6 2013 
Utvecklingsplan Molkom 0.5 Mikael Bernholm 12/4 2014 
Utvecklingsplan Molkom 0.6 Mikael Bernholm 15/4 2014 

14. Bilagor 
o Bilaga 1 -  Remissvar på cykelplan från Mera Molkom 
o Bilaga 2 – Molkoms kretsloppspark 
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14.1 Bilaga 1 – Remissvar på cykelplan från Mera Molkom 
 
Mera Molkom: Henry Wallebom, Mikael Bernholm 
 
Remissvar 
Efter att ha tagit in synpunkter från olika privatpersoner och aktörer på 
orten ex. Nyedsskolan så har vi kommit fram till följande synpunkter och 
förslag på utkastet till ny cykelplan för Karlstads kommun. 
 

- Utöka 60km/h området på väg 63 norrut 
- Bussplatsområdet har inte en tydlig miljö för gångare och cyklister 
- Överfarten från skolan till busshållplatsen är trafikfarlig 
- Avsläppningsområdet för skolbarn vid Nyedsskolan är otydligt och 

skapar en farlig trafikmiljö  
- Övergången från Molkom till Molkomsbadet är trafikfarlig (se karta, 

punkt 4) 
- Tunneln under järnvägen är trafikfarlig. Bör förses med ett fält för 

cyklister och enkelriktas (Belysning saknas). 
- Cykelleden från brandstation har ingen tydlig överfart för cyklister vid 

Sussis café. Hur ska detta lösas? 
- Cykelled behövs mellan IP och den planerade cykelvägen vid konsum 

(se karta, punkt 1) 
- Trafiksäker överfart och utfart saknas vid brandstation - väg 240 (se 

karta, punkt 3) 
- Cykelled upp till skolan ska sluta vid cykelparkering 
- Cykelled behövs från korset vid Preem till Kantorsvägen 
- Ett mer logiskt och säkert pendelstråk från östra delen av Molkom till 

skolan vore att förlägga en cykelväg parallellt med väg 63 (se karta, 
punkt 2).   

- Externa cykelleder behöver markeras och skyltas ex. till Mangen, 
Brattforsheden och Tidafors 

 
Projektidéer för att främja cykling 
Här är några förslag som skulle öka cyklandet bland Molkomsborna.  

- Lånecyklar ev. begagnade cyklar 
- Luftpåfyllning ev solcellsdrivna pumpar. Kan ev tas fram en rostfri 

design med hjälp av Molkomsföretag 
- Dokumentera och marknadsför cykelleder med besöksmål och 

informationstavlor   
- Möjlighet att ta med cykel på bussen 
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Bilaga 1 – Remissvar på cykelplan från Mera Molkom 
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14.2 Bilaga 2 - Molkoms Kretsloppspark 
 
MOLKOMS	  KRETSLOPPSPARK	  
–	  ÅTERBRUK	  OCH	  ENTREPRENÖRSSKAP	  	  
FÖR	  EN	  BÄTTRE	  MILJÖ.	  
Bakgrund	  
Molkoms Kretsloppspark är en idé om ett pilotprojekt inom hållbarhet med syfte att testa och utveckla 
olika sätt att genom en aktivare återvinning verka för en bättre miljö, där färre saker går till 
återvinning och fler till återbruk. Vi vill kombinera detta med att återvinna också kunskap om 
självhushållning. Och vi vill ha ett tydligt, genomgående fokus på småskalighet, personlig utveckling, 
kreativt tänkande och entreprenörsskap. I arbetet vill vi involvera flera aktörer, t ex kommunen, stu-
dieförbunden och människor från bl a FAS 3. Inspirationen är hämtad från liknande projekt utom-
lands och i andra svenska kommuner, t ex Kretsloppsparken Alelyckan utanför Göteborg som tydligt 
visar att det finns enorma miljövinster att göra. 
	  
Småskalighet,	  personlig	  utveckling	  och	  entreprenörsskap	  
Dessa tre värdeord utgör projektets ledstjärnor. Ambitionen är att inspirera, utmana och uppmana 
deltagarna att bidra med eget kreativt tänkande för att hitta lösningar och förbättringar. Vår vision är 
att deltagarna under sin resa ska ges möjlighet att utveckla såväl hantverksmässiga färdigheter som ett 
entreprenörstänkande som gör det möjligt för dem att starta egen verksamhet. Vi serverar inte färdiga 
lösningar utan löser problemen tillsammans. Resan är sålunda en väsentlig del av målet. Vi kallar det 
Molkomsmodellen. 
	  
Den	  aktiva	  miljöstationen	  
En central del av Molkoms Miljöverkstad är att vi testar en ny form av aktivare återvinningscentral. I 
korta drag innebär det att ingen får slänga saker på egen hand på stationen. Istället bemannar vi sta-
tionen med särskilt utbildade kretsloppsvärdar, som tar hand om samtliga besökare. Under värdarnas 
översyn sorteras de saker som kan gå tillbaka till återbruk ut från de som kan gå till återvinning. 
Värdarna kan också vara behjälpliga med att kasta tyngre saker, för att göra hanteringen smidigare och 
snabbare. 
	  
Inhämtning/inlämning	  
Molkoms Kretsloppspark erbjuder gratis hämtning av prylar, tömning av förråd, ladugårdar och 
dödsbon. Det går också bra att lämna in prylar direkt till Molkoms Kretsloppspark. 
	  
Kretsloppsverkstaden	  
I parkens kretsloppsverkstad sorteras inkomna produkter efter vad som behöver göras med dem.Hela 
saker rekonditioneras och läggs ut till försäljning i butiken. Trasiga saker går till någon av verk-
städerna för lagning. Här finns också en kreativ redesign-verkstad vars uppgift är att förädla pro-
dukterna, antingen med färg och form, eller genom att skapa helt eller delvis nya produkter av dem 
genom redesign. Har du prylar som gått sönder som du vill ha lagade går det också bra att lämna in 
dem till Kretsloppsparkens reparationsverkstad, så lagar vi dem åt dig mot en mindre avgift. 
	  
Försäljning	  
När produkterna är färdiga att säljas hamnar de i butiken. Delar av sortimentet i den fysiska butiken 
finns också i form av en webbutik. Överskottet återinvesteras i att vidareutveckla verksamheten. 
	  
Molkoms	  Kretsloppscafé	  &	  restaurang	  
I Molkoms Kretsloppscafé & restaurang tillagas frukost och lunch samt fika för personalen på Krets-
loppscentret. Men också besökare till butikerna eller verkstaden är självklart välkomna. 
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Bilaga 2 - Molkoms Kretsloppspark 
	  
Molkoms	  Musteri	  
På musteriet kan du lämna in dina äpplen eller päron och få din egen must med dig hem. Har du frukt 
över i din trädgård så kommer vi gärna och hämtar/plockar. Självklart kan du också lämna i den hos 
oss. Kanske kan musteriet framledes inrymmas i gamla mejeriet? 
	  
Kursverksamhet	  
I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan tänker vi oss att erbjuda studiecirklar och kurser inom 
självhushållning, personlig utveckling, byggnadsvård, hantverk, sömnad, ekonomi och entre-
prenörsskap. Vi leker med tanken att bl a anlägga odlingslotter, bygga en skol-hönsgård, bygga en 
jordkällare och iordningställa en slöjdsal som kan utgöra resurser för kursverksamheten. Exempel på 
tänkbara kurser: Snickra hemma för tjejer, meka med bilen steg 1, datorkunskap för seniorer, klä om 
möbler, så fixar du shabby-chic-stilen, fönsterenovering, retrofit - sy nytt av gammalt, vårserva cykeln, 
vårserva gräsklipparen, slipa knivar/yxor/skrapor/saxar, klippa träd och buskar, anlägg en 
köksträdgård, anlägg en kryddträdgård, klädsömnad, bygga jordkällare, egen hönsgård, eget bisam-
hälle. 
	  
Lokaler	  
En verksamhet som denna kommer kräva en hel del lokaler innan den är färdigutbyggd. I startläget 
härbärgerar vi projektet inom ramen för Mötesplats Graninge. På sikt är ambitionen att även ”åter-
vinna” lokaler som kommer till nytta i verksamheten. Den gamla ICA-affären och det gamla sädes-
magasinet längs Storgatan, den gamla järnvägsstationen på Stationsgatan och det gamla mejeriet längs 
Mejerigatan är alla överblivna och oanvända lokaler som med fördel skulle kunna iordningställas för 
att sedan ingå som vitala resurser i kretsloppsparken. På så vis kan projektet nyttja befintliga lokaler i 
Molkom utan att stora nybyggen behöver göras, till gagn både för stadsmiljön, ekonomin och 
kulturmiljön. 
	  
Organisation	  och	  tidsperspektiv	  
Vi ser alltså framför oss en användarutvecklad kretsloppspark som i enlighet med projektets ledstjär-
nor får växa fram i samverkan mellan projektdeltagarna. Och där planläggningen av kretsloppsparken 
ingår som en del i själva projektet. För detta ändamål avsätts lämpligen en mindre projektgrupp som 
får lägga upp en plan för fas 1, där målsättning bör vara att vara på banan redan i vår med Fas 2, en 
startlösning. När denna är igång kan deltagarna involveras i vidareutveckling av projektet. Motiven för 
att få igång projektet redan i vår är flera. Dels finns i nuläget gott om lediga lokaler på Graningeskolan. 
Lokaler som dessutom behöver finaniseras. Dessutom är våren och sommaren den tid då det kastas i 
särklass mest prylar, och det vore därför en onödig förlust för miljön att förlora ytterligare en hel 
säsong. Bättre då att stappla igång och lära av de erfarenheter man gör. Varje återvunnen pryl är ju 
trots allt en framgång. Dels finns det just nu ett medialt momentum och intresse kring Molkom som 
kan ge projektet en extra skjuts. Gör man dessutom iordningsställandet av ovan nämnda fastigheter 
till en del av projektets fas 2 så finns lokaler att växa vidare i i takt med att Graningeskolans kontor 
successivt hyrs ut. Dock förefaller det lämpligt att uppemot hälften av lokalerna på Graningeskolan, 
inklusive köket och slöjdsalen, på sikt permanent öronmärks som lokaler åt Kretsloppsparken. 
	  
Finansiering	  
Samfinansiering kommun, FAS 3, försäljning m.m. 
 
 
 
 
 
 


