






























Till Kommunens PensionärsRåd i Karlshamns möte 2022-08-18                                              2022-08-17 

 

KPR har vid flera tillfällen bett att få bänkar längs med gå- och cykelvägar i kommunen. Detta för att 

underlätta för bl. a. pensionärer att våga sig ut och motionera när man vet att det finns bänkar att 

sitta och vila på innan man fortsätter. KPR har därefter blivit ombett att komma in med en lista över 

vilka platser där bänkar bör sättas upp. 

Bänkarna kan vara av varierande kvalité från bänk med ryggstöd till enklare bänkar, kanske bänkar 

som en stock eller bänk hopsatt med bord (dock lite svårare för seniorer att svänga benen över 

bänken). 

KPR har gått ut till sina respektive pensionärsorganisationer och bett om hjälp med önskelistan för 

bänkar. Tyvärr har inte alla kommit med förslag. Dessa är de förslag som kommit in till dags datum, 

ber att få komplettera listan när/om fler förslag kommer. 

Lista över platser där KPR önskar bänkar: 

 Längs långa gator såsom t. ex. Prinsgatan, Hantverkargatan, Regeringsgatan, Erik 

Dahlbergsvägen, i Skogsborgsbacken, finns behov av 2-4 bänkar per gata. 

 Längs hamnstråket, behov av 2-3 bänkar, gärna någon bänk med bord då hamnen är ett 

strövområde där man vill sitta och se ut över vattnet, båtar, fiske och umgås. 

 Gång- och cykelvägar mellan Karlshamns centrum och Hällaryd, Mörrum, Svängsta och 

Asarum, ett lämpligt antal. 

 Några bänkar i varje tätort på lämpliga ställen. I Hällaryd t. ex., finns 0 bänkar. 

 Laxaleden: Vid Mariebergs parkering, mitt emot den forna kraftstationen, på åns västra sida 

 Laxaleden: Vid Hästhagens parkering, pool 27, på åns östra sida. Det finns obekväma och enkla 

bänkar + bord för fiskare lite nerströms. Det har funnits en enkel bänk vid parkeringen som, 

tyvärr, har förstörts... 

 Xrundans kontroll 8, vid pool 2, på Mörrums-åns östra sida (det finns ju flera bänkar på den 

västra sidan, men inte på den östra!) 

Om möjligt komplettera bänkarna med en skräpkorg med lock, speciellt längs med de stråk som ändå 

trafikeras av kommunens fordon vid tömning av hundlatriner. Både skräpkorgar och hundlatriner ska, 

då de sätts ut eller byts ut, vara av typen med lock för att förhindra att fåglarna plockar ut skräpet 

och sprider det runt om. Man har lagt märke till att den (enda) bänk som står på cykelvägen 

centrum-Asarum, bakom Citygross (kallad Birgitta), används som matplats ofta och skräpet/ 

förpackningarna ligger spridda runt om i naturen.  

Vi har tyvärr noterat att de två bänkar + fina blomsterkrukor som tidigare år stått på bron över Mieån 

vid Stadsportsgatan tyvärr inte står där i år. De var till glädje för många i området, fotograferades 

ofta och saknas numera. 

 

För KPR, förmötet 20220801 

Inga George, SPF Seniorerna Mörrum 



 

Från PRO SvängstaAsarum Bänkplacering i Svängsta. Nada Milovanovic har promenerat runt i 
omgivningen och ställt samma följande förslag.  

1. Mitt emot kyrkan Cykelbanan  
2. Mitt emot Biblioteket Cykelbanan 
3. Viadukten söder över Cykelbanan 
4. I höjd med baksidan av Marieborgs idrottsplats cykelbanan 
5. Fortsatt söder över i höjd med Sten Grisen på cykelbanan 
6. Bakom COOP i mitten av backen Kjellsavägen-Rekordvägen  
7. I närheten av gamla brandstationen upp på Branta vägen  

Bifogar bilder 1-5 har inga bilder från 6 och 7. 

 

 

1. Mitt emot kyrkan cykelvägen 

  

2. Mitt emot kyrka cykelbanan 



  

3. I närheten av viadukten söder över på cykelbanan 

 

4. I höjd med Grisen Stenen på cykelbanan söder över 

  

5. Baksidan av Marieborg idrottsplats cykelbanan söder över. 
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