
 

Köpings fysiska miljö 

Vi frågade vad ni tycker om Köping, här är era svar. 

5 frågor och 300 svar 
Vi ställde fem frågor i en enkät om den fysiska miljön i Köpings tätort. Fortsätt 

scrolla nedåt så presenteras en sammanfattning av vad som framkom i enkäten. 

 



Vilken offentlig plats gillar du att spendera tid 
på? 

Den första frågan hade många spridda svar, men vissa platser fick extra mycket 

kärlek av de som svarat på enkäten. Tryck på de blåa prickarna i kartan för att se 

om den som svarat har lämnat en kommentar. 

 

"Östra Långgatan, vacker klassisk arkitektur." 

 

"Jag har valt bryggan vid Köpingsån eftersom det är en fin plats att 
bara sitta vid, jag och mina kompisar gillar att fika där och det är 
även en hyfsat lugn plats att sitta på eftersom det inte går allt för 
mycket folk där." 

 

 



Vatten, parker och skog 

Många gillar att vara vid vattnet, längs åpromenaden och i småbåtshamnen. Flera 

svarar även att de gillar att vara i Köpings olika parker och skogar. 

"Johannisdalsskogen för rekreation och utegym." 

"Karlbergsskogen, underbart med bokskogen och alla stigarna, 
närheten till djur, fåglar och natur." 

Kalbergsskogen, en av flera omtyckta skogar och parker i Köping. 

 



Himlabacken 

Himlabacken är uppskattad av flera, en del passar på att komma med 

förbättringsförslag. 

"Nära vårt hem och en underbar plats för barnen, nära till både skog 
och lekpark, saknar dock vanliga gungor." 

"Skog i stadsmiljö, landet nära staden." 

Bronsspännets lekplats med tekniktema vid Himlabacken (Nyckelberget). 

 
 
 
 



 
Centrum 

I centrum är det torg och närheten till ån som är mest uppskattat. 

"Åpromenaden och Hökartorget är oaser i staden." 

"Besöker gärna Finska bilen och marknad mm. Öppet fint område." 

Liv och rörelse på Stora gatan i Köping en dag i augusti. 

 

 
 



Vilken offentlig plats tycker du inte om att 
vara på? 

Några platser utmärker sig när vi ställer frågan om var man inte gillar att vara i 

Köping. Det är områden som upplevs som otrygga, skräpiga, tråkiga eller fula 

(samma platser har beskrivits som fina och omtyckta av andra i enkäten, vi tycker 

olika helt enkelt). Tryck på de svarta prickarna i kartan för att se om den som 

svarat har lämnat en kommentar. 

Centrum 

"Fyrkantiga, fula byggnader, otryggt kvällstid." 

Flera personer ogillar att vara i centrum, i kommentarerna nämns fula byggnader 

och stökighet på grund av medmänniskor. 

”Har lite svårt för det klientelet som sprätter runt där ibland, dessa 
individer ser bara sig själva och tar ingen som helst hänsyn till regler 
och andra människor!" 

Flygfoto över centrum i Köping 



Nygård 

Nygård pekas ut av flera som ett område där man inte känner sig trygg. 

"Nygård,det känns otryggt, Jag är där ibland för att jag är språkvän 
men vill gärna känna mig mer trygg."  

"Nibbletorget och Nygård, stökigt och massa bråk." 

 

En av innergårdarna på Nygård i Köping. 

 

 

 

 



Järnvägsstationen 

Flera tycker att Järnvägsstationen behöver snyggas till.  

"Stationsområdet skulle behöva en rejäl upprustning." 

 

Järnvägsstationen i Köping. 

Psst! Själva stationshuset ägs inte av Köpings kommun men 

du har väl sett att det byggs ett nytt cykelgarage utanför? 

Läs mer om cykelgaraget (länk till nyhet: 
https://koping.se/nyheter/nyhetslista/2019-05-07-bygge-av-nytt-sakert-

cykelgarage-paborjat-vid-stationen.html) 
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Var finns din viktigaste mötesplats i 
vardagen? 

Människor i Köping verkar träffas över hela stan! Men några ställen utmärker sig. 

Tryck på de orangea prickarna i kartan för att se om den som svarat har lämnat en 

kommentar. 

"Jag har valt vid Netto eftersom det är ett ställe jag oftast möter upp 
med mina vänner eftersom vi bor på vardera sida av stan, vi möts på 
mitten skulle man kunna säga." 

"Krillans fotbollsplaner är viktiga för många i stan, här sker många 
mångkulturella möten mellan både gammal och ung." 

 

 

 

 

 

 

 



Big Inn 

Flera personer berättar att handelsområdet Big Inn är en viktig mötesplats i 

vardagen. 

"Big Inn, här är "alla" och handlar mat, här kan man träffas och byta några 
ord, ta en fika." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrum 

Många träffas i centrum, där stadens pubar och caféer lyfts fram som viktiga.  

"Centrum där pubarna finns, tycker att dessa mötesplatser är väldigt 
viktiga i en småstad för att yngre vuxna ska kunna mötas." 

"Man passerar ofta torget och caféerna och möter mycket folk. 

 



Natur och grönområden 

Även naturområden fungerar som mötesplatser. Till exempel Kråkbacken, 

Nyckelbergsparken och Norsa hagar. 

"Här kan man träffa likasinnade och även andra som vill veta mer om 
fågellivet!" 

Norsa hagar med vackra vyer och rikt fågelliv. 

 

 

 

 

 



Var skulle du vilja bo? 

När vi frågade var i Köping man vill bo fick vi ett glädjande svar: typ överallt! 

Svaren har en ganska jämn spridning över staden. Tryck på de gula prickarna i 

kartan för att se om den som svarat har lämnat en kommentar. 

Lite extra populärt verkar det vara på följande ställen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stigarna 

"Nära skogen, lugnt och kuperat." 

"Stigarna, närhet till Johannisdalsskogen" 

Macksta 



"Bor gärna i mindre tät bebyggelse i närheten av naturen och vackra 
omgivningar." 

"Fint område i staden med närhet till service." 

 

Gamla stan 

"Fint att bo vid ån, lugnt." 

"Mysigt i gamla stan." 

 

Färggranna fasader i Gamla stan. 

 
 
 



Då var vi framme vid sista frågan: 
 
Vilken av dessa platser tycker du att 
kommunen helst ska lägga resurser på att 
utveckla? 

 
Inre hamnen och centrum 
35% av de svarande röstade på Inre hamnen, tätt därefter kom centrum. 

"Hamnen är en outnyttjad pärla." 

"Som en stad vid Mälaren tycker jag att vi ska försöka utnyttja bättre 
de områden vi har vid vattnet ... Skulle vara kul att se ett utvecklat 
hamnområde, både dels med fler bänkar och bord samt grillplatser, 
men kanske även i framtiden bostäder." 

"Viktigt för Köping med ett levande, säkert centrum där butikerna går 
bra och folk trivs." 

"Det krävs en ordentlig satsning på ett levande centrum ... exempelvis 
skapa möjlighet att bygga skola/äldreboenden eller föreningslokaler 
med olika aktiviteter i. Så att fler rör sig i centrum. För finns det 
möjlighet för fler att vistas i centrum av olika anledningar, så kommer 
handeln öka med." 



Industriområdet Nibble, Karlbergsskogen och 
stationsområdet 
De övriga alternativen i frågan fick 31% av rösterna tillsammans. Även dessa 

alternativ fick fina motiveringar och förbättringsförslag: 

Om industriområdet Nibble: "Ett område som många går igenom till 
och från arbete/skola eller för att komma till KUJ-banan för att 
promenera/cykla mellan Kolsva-Köping m.m. Behöver tydliga 
gångbanor, belysning eller hänvisning hur var det är säkert att gå och 
cykla." 

"Gammelgårdsområdet med Karlbergsskogen är det bästa vi har i 
friluftsområden. Våfflorna i caféet och aktiviteterna som ungdomarna 
gör i området är magiska." 

"Stationshuset är det första som möter våra tågresenärer. Byggnaden 
är vacker men sliten och behöver renoveras. Caféet i stationshuset 
skulle behöva en ny entreprenör med visionen att skapa en 
inbjudande servering med ett bra, modernare och fräscht utbud. Här 
skulle det vara fint med en uteservering sommartid." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tack för alla svar! 

Vi fick in strax över 300 svar i enkäten vilket vi är väldigt glada över. Enkäten var 

den första delen av en medborgardialog för att ta fram en fördjupning av 

översiktsplanen för Köpings tätort. Svaren vi fick in används för att planera hur 

Köpings tätort ska se ut i framtiden. Just nu arbetar flera av kommunens 

medarbetare från olika områden i temagrupper för att ta fram ett förslag att 

presentera för dig som medborgare. 

De svar som handlade mer om skötsel och inte översiktsplanering har vi 

vidarebefordrat till rätt personer inom kommunen. 

Dela med dig av dina åsikter 
Det kommer fler chanser att dela med sig av sina åsikter i vinter, då ska ett förslag 

presenteras som vi gärna vill ha dina åsikter kring. Håll utkik på koping.se och 

Köping kommuns Facebooksida för mer information som kommer. 

Läs mer här (länk till https://koping.se/oversiktsplan) 

 

Vi som har genomfört den här enkäten 

jobbar på samhällsbyggnadsförvaltningen 

i Köpings kommun. Vi ansvarar för 

kommunens översiktsplanering, hör 

gärna av dig till oss via 

samhallsbyggnad@koping.se eller 0221-

25347 om du har frågor. 

https://koping.se/oversiktsplan
https://koping.se/oversiktsplan

