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Inledning

Mellan den 9 November och 20 December 2020 genomfördes en digital 

enkätundersökning i Viskafors.

Syftet med enkäten var att ta reda på hur invånare i kommunen med kopplingar till 

Viskafors, ser på orterns nuläge och framtida utveckling. Enkäten baseras på 

verktyget Maptionnaire som låter respondenterna besvara frågor i text och på karta.

Resultatet från enkäten kommer användas som underlag i arbetet med strategier 

för utvecklingen av kommunens fyra serviceorter och vår förhoppning är att 

materialet också kommer användas framöver av andra aktörer som på ett eller 

annat sätt arbetar med utvecklingen av orterna.

Totalt kom det in 372 svar.





Deltagare

*Antal svarande: 372 st.



Deltagare



Fråga: Vilka är dina favoritplatser i Viskafors?

Q6

Fin natur, fint, grönt

Härlig stämning, träffar 
människor, bra utbud/bra 
aktiviteter

Grönt, fin natur, lugnt

Träffar människor, bra 
utbud/bra aktiviteter



Fråga: Finns det några platser i Viskafors du anser är i 

behov av förändring?

Q7

Annat, mer evenemang t.ex. 
torghandel, tipspromenad 
osv., flera sittplatser

Annat (renovera stationen), 
mer grönska
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Annat (ljus)

Annat

Annat, mer grönska, mer evenemang t.ex. 
torghandel, tipspromenad osv., flera sittplatser

Annat

Annat, flera 
sittplatser

Annat

*Antal svarande: 372 st.



Fråga: Finns det några platser i Viskafors du anser är i 

behov av förändring?

Q7

1
2 • Att kunna komma ner till Viskan 

och ha någon slags uteplats där.

• Badhuset

• Bättre nyttjande av 
grönområde jämte Viskan. 
Finns inget relaterat till Viskan 
på orten.

• En badplats

• Gör en park

• Öppna upp ner mot Viskan från 
torget

• Röja, fixa promenadslinga. 
Viskan är vacker och vi borde få 
tillgång till att vara nära den.

• Utökade möjligheter för barn 
och ungdomar

• En bajamaja då det inte finns någon på 
denna sidan sjön. Då mycket folk badar 
ute på udden. Och de endast finns en 
borta vid stora badplatsen.

• Ett lyft på motionsspåret med nytt 
underlag.

• Fiskevårdande åtgärder krävs

• Fler papperskorgar, då de som finns är 
överfulla på sommaren.

• Förbättra underlaget på Storsjöleden.

• Lite fler bänkar, bord vore toppen.

• Möjlighet att hyra bastuflotte, båtar

• Tok för lite parkeringsplatser

• Utegym

• Vi har en fin Storsjöled runt Storsjön. 
Bättre underlag för att klara alla 
årstider

*Antal svarande: 372 st.



Fråga: Finns det några platser i Viskafors du anser är i 

behov av förändring?

Q7

5
• Aktiviteter för alla åldrar

• Aktivitetsyta utomhus. Innebandyplan. Ny inomhushall.

• Behövs en helt ny skatepark här, utegym, sykelpark, 
isbana på vintern.

• Behövs ny hall

• Bostäder

• en ny idrottshall behövs, ont om tider i befintlig hall

• En rejäl upprustning skulle behövas och även en andra 
hall för att alla som vill spela både fotboll och innebandy 
skall ha möjlighet under halva året

• En stor tom yta som skulle kunna användas till en 
träffpunkt. Där man kan ha allt från en äventyrslekplats, 
som passar från åldrarna 1-18 gärna en skatepark i 
betong, och lekplats liknande Falkenberg, Ulricehamn 
och Limmared. Kanske med ett litet regnskydd där man 
även kan grilla korv. Finns så mycket potential där, ett 
hus som man kan använda som träffpunkt för alla, där 
man kan göra aktiviteter för unga som gamla.

• En till idrottshall, uterink för skridskor

• En utomhuspool typ som finns i Fritsla

• Finns potential för aktiviteter. Pumptrack, radiostyrd 
bilbana.

• Förr var detta en levande plats med isrink, ser allmänt 
förfallet ut nu

• Gamla grusfotbollsplanen och där gamla isrinken låg 
växer ju bara bort. Gör om, parkyta, skolyta, bostäder.

• Gör om hallen!

• Hus, lägenheter

• Kommunal pool sommartid, isbana vintertid, grönområde, 
rekreationsområde

• Liva upp det vid idrottshallen

• Mer bebyggelse

• Mer bostäder

• Mer städning i och omkring skateboardparken.

• Ny idrottshall

• Renoverad ramp

• Renovering av idrottshall

• Renovering av idrottshall, skatepark och grusplanerna som 
förfaller

• Skateparken och lekplats

• Total upprustning, ej rullstolsvänligt med spiraltrappa till 
läktaren.

• Uppfräschning av idrottshall utvändigt och miljön runt om.

• Utegym

• Utegym

• Vill ha en ishall

• Viskaforshallens golv behöver bytas ut, gärna till samma golv 
som i exempelvis Fristadhallen, resten av hallen är i helt okej 
skick.

*Antal svarande: 372 st.



Fråga: Finns det några platser i Viskafors du anser är i 

behov av förändring?

Q7

6
• Allé

• Använda det fina stationshuset till något. Synd att det 
bara ska stå utan att det används. Affär? Föreningslokal?

• Behöver ordnas upp

• Behöver rustas upp, ger ett slummigt intryck av 
Viskafors.

• Bro eller liknande över Viskan så man lättare når 
Storsjön från stationsområdet

• Cykelställ och allmän upprustning. Upplevs idag otryggt 
och ovälkomnande.

• Förfaller

• Gångbro över viskan

• Hela området från stationen till SE-vallen behöver rustas 
upp mot järnvägen. Ser hemskt ut. Mer plantering och 
grönska

• Hela stationsområdet längs med Varbergsvägenskulle 
behöva snyggas  upp. Man skulle behöva gallra så man 
ser Viskan ända från utfarten  Nya Vägen söderut.

• Huset förfaller helt

• Liv och rörelse

• Mer träd, grönt mot järnvägen så man ”döljer” den lite 
mer. Ser ju bedrövligt ut utefter hela Varbergsvägen 
nere från stationen upp till nya vägen.

• Promenadväg längs med viskan

• Renovera eller riv det gamla huset snett emot Viskafors 
station

• Riva ödehuset där barn leker

• Röjas upp längs viskan och göra en fin dalgång

• Rusta upp, fallfärdigt hus

• Sätt lite krav på byggnationerna utmed vägen måste väl 
krävas bygglov i detaljplanerat område att få som i mitt 
tycke få göra som man vill runt fastigheterna. Väsentliga 
fasadändringar, uselt byggda altaner. Ställ krav!

• Ser förfallet ut och ger ett slummigt intryck av Viskafors.

• Snygga upp

• Snygga upp stationen och området runt

• Stationen är förfallen o området trist

• Stationen är tråkig

• Stationen. Renovera och använd till mötesplats.

• Strandpromenad längs med viskan

• Tak för de som väntar på tågstation man bör uppmuntra 
fler att pendla med tåg istället för buss

• Upprensning

• Upprustning av stationen. Hela området vid stationen är 
uråldrig. Mer belysning, mer planteringar, träd. Så mörkt 
så man inte vågar åka tåg, buss på kvällarna.

• Upprustning och användning av gamla 
stationsbyggnaden

• Väldigt öde mot Viskan, borde finnas bred trottoar med 
allé-liknande trädplantering längs viskan.

*Antal svarande: 372 st.



Fråga: Finns det några platser i Viskafors du anser är i 

behov av förändring?

Q7

• Gångväg behöver belysning. Mycket 
mörkt

• Grusplanen vid Viskarhultsvägen 
skulle behöva rustas upp. En 
skateboardramp där hade varit 
uppskattat.

• Belysning vid gångbara och 
lekplatser

• Upplyst gångbana så man/våra barn 
vågar gå/använda de gångbanor vi 
har. Istället för att gå på de 
trafikerade vägarna.

• Upplyst lekplats så barnen även kan 
leka på hösten när det mörknar 
redan vid 15:30-16:00

• Underhåll gångbanorna så de inte 
växer igen

• Förfallen grusplan

87
• Ändring av hastighetsgränser och 

breddning av vägen med trottoarer 
med mera.

• Bättre lösning återvinningcentral

• Gamla fabriken  ser dyster ut

• Ny brandstation mer centralt i 
samhället

• Området runt kyrkan ner till 
bensinstationen är hemskt

• Parkeringsplatser vid stationen
saknas

• Röja upp bland buskar och snår! 
Gärna så att hela bergskanten 
kommer fram

• Ser inte alls omhändertaget ut. Ger 
inget bra intryck av Viskafors

• Sunkigt, förfallet. Behöver rustas 
upp.

• Uppstädning

*Antal svarande: 372 st.



Fråga: Är det några platser i Viskafors du helst undviker? 

Q8

Annat, hotfull stämning, dålig belysning, 
nedgånget/dåligt upprustat, tråkigt, 
skräpigt, klotter/skadegörelse

Nedgånget/dåligt 
upprustat, öde, tråkigtNedgånget/dåligt 

upprustat, tråkigt, skräpigt

Klotter/skadegörelse, 
hotfull stämning

*Antal svarande: 372 st.



Fråga: Är det några platser i Viskafors du helst undviker? 

Q8

• Skolan känns inte trygg, mycket rökande och dålig stämning

• Dålig belysning

• Skolgården på kvällen, mycket ungdomar

• Kvällstid öde plats

• Övervakningskameror behövs kvälls- och nattetid

• Tillhåll. Behöver röjas på baksidan samt kameraövervakning vid idrottshallen

• Gångbanan från idrottshallen upp till pumpstigen

• Göra en större skatepark till barnen

• Hotfull stämning gäller kvällarna, drogförsäljning

• Tråkig ful ramp som gör ett tillhåll för ungdomar på en undanskymd plats

• Otrivsamt, utsatt, trångt, fult, svårt att nå, usel placering av Bankomaten. Otroligt usel mataffär. Åker alla dagar 
hellre in till Borås än sätter min fot mer än nödvändigt på det s.k. torget. -som dessutom vrålar ut någon form av 
klassisk musik (alldeles för ofta Wagner) oavbrutet.

• Skatepark bör rustas upp då det finns ett grundläggande arbete på plats idag

• Belysningen släcks kl 22,00

• Otryggt

• Jag försöker undvika den här platsen men det är ganska svårt

• Hatar skolan

• Granen säger ju bara varning, den ser hemsk ut, kan vi inte bara ha vanliga lampor.

• Skolan, på kvällen

• Skateparken. Användes flitigt. Bygg ny i betong som håller.

*Antal svarande: 372 st.



Fråga: Vilket område anser du är centrum i Viskafors?

Q9



Q9



Q10



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (inomhus)?

Q10

Restaurang, bar/pub

Ungdomsgård/fritidsgård



Q10



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11

Spontanidrottsplats/aktivitetsplats



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11

Park



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11

Lekplats



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11

Sittplats



Fråga: Var skulle du vilja ha fler mötesplatser (utomhus)? 

Q11

Grillplats



Q11



Fråga: Var skulle du vilja ha fler verksamheter?

Q12

Shopping

Arbetsplatser (t.ex. kontor eller 
industri)

Arbetsplatser 
(t.ex. kontor 
eller industri)

Arbetsplatser 
(t.ex. kontor 
eller industri)



Q11



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13

Småhus (villor och radhus)



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13

Flerbostadshus (lägenheter)



Fråga: Var kan du tänka dig ny bebyggelse?

Q13

Idrottshall



Fråga: Vilka parker, skogar och gräsytor använder du mest?

Q14

Fin natur, lugnt och skönt, 
idrott/fysisk träning

Idrott/fysisk träning

Fin natur, lugnt och skönt, 
rekreation

Fin natur, rekreation



Q14



Q15



Fråga: Var i Viskafors anser du att gröna värden bör utvecklas?

Q15



Fråga: Var i Viskafors anser du att gröna värden bör utvecklas?

Q15

Promenadslinga



Fråga: Var i Viskafors anser du att gröna värden bör utvecklas?

Q15

Yta för lek och rörelse



Fråga: Var i Viskafors anser du att gröna värden bör utvecklas?

Q15

Park



Fråga: Var i Viskafors anser du att gröna värden bör utvecklas?

Q15

Elljusspår



Q16-

17*Antal svarande: 372 st.



Fråga: Vilka hållplatser använder du när du åker kollektivt?

Q18



Fråga: Vilka hållplatser använder du när du åker kollektivt?

Q18

Viskafors Skola
4,0

Viskafors Torget
2,8

Högavägen
4,5

Viskafors Station
3,8

Björkgatan
3,6

Herrgårdsområdet
3,3

Ögärdsvägen
3,8

Malmbergavägen
3,6

Åsahagsvägen
3,7

*Betyg skala 1-5



Fråga: Om du går till skolan, vilken väg tar du? 

Q19

2,8

3,4

3,4 4,0

3,6

3,8

3,4

*Betyg skala 1-5



Fråga: Om du cyklar till skolan, vilken väg tar du?

Q20

3,5

3,2
3,7

3,0

*Betyg skala 1-5



Fråga: Om du går till centrum, vilken väg tar du? 

Q22

3,6
4,1

3,5
3,5

4,7

4,3

*Betyg skala 1-5



Fråga: Om du cyklar till centrum, vilken väg tar du?

Q21

3,9
4,7

4,0
3,7

4,0

4,6

*Betyg skala 1-5



Mest använda gator och osäker trafiksituation

Gång

Osäker trafiksituation



www.boras.se/serviceorter

Kontaktuppgifter:

Louise Karlsson, Strategisk samhällsplanering

076-888 84 90

louise.k.karlsson@boras.se

Susanne Arneborg, Strategisk samhällsplanering

076-623 08 02

susanne.arneborg@boras.se

mailto:louise.k.karlsson@boras.se
mailto:susanne.arneborg@boras.se

