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Remissvar/synpunkter på Karlstads kommuns utkast till Naturvårds
och Fritidsplan 2014.

Bakgrund
Mera Molkom är en samhällsförening som arbetar för en positiv utveckling av och i
Molkom. Under de år som föreningen varit verksam så har vi haft en kontinuerlig dialog
med enskilda medborgare, företag, föreningar och andra aktörer i Molkomstrakten. Vi
har under vårt arbete fångat upp en stor mängd synpunkter och idéer som berör
Molkoms framtida utveckling. Läs mer på www.meramolkom.se.
Nuläge
Karlstads kommun har lagt ned stora resurser på att utveckla de stadsnära 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.

Molkom är en viktig del av Karlstads kommun med en mycket stor utvecklingspotential.
Det behövs en rad mindre omfattande satsningar från Karlstads kommun för att ta vara
på ortens stora potential för värdefulla naturvårdsområden och rekreationsareor. Vilket
skulle öka livskvalitén för samtliga Molkomsbor och öka ortens attraktionskraft som
bostadsort och besöksmål.
Infrastruktur

o Vatten & avlopp
Vattenkvalitén i Molkomssjön och Borssjön är under all kritik. Det behövs
omedelbara insatser för att ”sanera” båda sjöarna och höja kvalitén på
vattenreningen.

Det nuvarande reningsverket är föråldrat och bör omlokaliseras. Det bildar
tillsammans med väg 63 en barriär mellan Molkom och Molkomssjön. Det ligger
idag förlagt på en holme med Molkomsjöns enda en ö utanför som skulle kunna
bli ett mycket värdefullt rekreationsområde för både Molkomsbor och turister. Se
bilaga 1 - Molkomskarta.

o Bussar
Det saknas idag möjligheter att transportera cyklar på bussarna till och från
Molkom, och till närliggande friluftsområden ex. Brattforsheden. Vilket är en
förutsättning för en miljövänlig och aktiv fritid på landsbygden.

Natur och fritidsområden
Molkoms närmiljö kan karaktäriseras som sliten och är i ett stort behov av en
uppfräschning.

o Strandpromenad mellan badet och hembygdsgården med en bro ut till Storön
som idag blockeras av det nuvarande reningsverket. Hela området runt
reningsverket och bruksområdet skulle kunna utvecklas till ett mycket attraktivt
rekreationsområde med båtbryggor m.m. Vilket idag saknas helt trots närheten
till den natursköna Molkomssjön. Se bilaga 1 - Molkomskarta
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o Bruksparken bör uppgraderas med planteringar, statyer och belysning. Detta
skulle kunna bli ett attraktivt besöksmål och rekreationsområde .

o Skogsområdet bredvid idrottsplatsen har höga natur och rekreationsvärden., inte
minst för barn & ungdomar. Detta område behöver skyddas från avverkning och
en plan behövs för hur området kan utvecklas. Se bilaga 2 - Anteckningar från
samrådsmöte.

Rekreation, fritidsaktiviteter & besöksnäring
Molkoms potential för rekreation och turism är idag nästan helt outnyttjad. Det finns en
rad med små insatser som skulle öka utbudet av fritidsaktiviteter och höja kvalitén på
befintliga ”anläggningar”.

o Utveckla cykelleder Mellan Molkom och närliggande orter och naturområden (se
separat bilaga: ”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. Se bilaga 1 Molkomskarta
o Flera banor/leder för mountainbike, vandring, skidåkning, skridskoåkning
längdskidåkning och skoter borde etableras I området runt Molkom. Ex. på
Molkomsjön vintertid.

o En alternativ och attraktiv badplats som ligger utanför bullerzonen runt väg 63
borde anläggas. Den gamla badplatsen nedanför kyrkan kan rustas upp. Se bilaga
1 - Molkomskarta.
o Fler rast/campingplatser borde anläggas runt sjöarna i Molkomstrakten och de
befintliga behöver fräschas upp och förses med papperskorgar, information och
bänkar. Se bilaga 1 - Molkomskarta.
o Ta fram turistbroschyrer, informationsskyltar och kartor för Molkom med
omnejd. Denna information behövs i Molkom på ex Ganingeskolan och Preem.

Övrigt
Vi har uppmärksammat att det enda förslaget som berör Molkom i den för övrigt
välskrivna Naturvårds och fritidsplanen, är att handikappanpassa Molkoms mosse. Detta
förslag bör prioriteras ner för att skapa utrymme för att utveckla områdena kring
Molkomsjön. Som är Molkoms största naturvårds och fritidsresurs.

Bilagor
Bilaga 1 - Molkomskarta
Bilaga 2 – Anteckningar från samrådsmöte
Separat bilaga - ”Trafiksäkerhet i Molkom – Analys & Förslag”

Mikael Bernholm - Vice ordförande Mera Molkom - www.molkom.net
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Bilaga 1 Molkomskarta

3

Mera Molkom

140525

Bilaga 2 Anteckningar från samrådsmöte
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