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Danspaviljong på Kungsberget
Qigong för alla
Fasta vilstolar med utsikt över Vänern
En halv amfieteater med scen norr om Kungsbergskyrkan med utsikt över Vänern.
Bluesen brukar ha en tillfällig sommarscen där. Körsbärsträds-berså, med utsikt mot
Vänern. Äppelträds-berså, med utsikt mot Vänern. Boulebana? Plan mark?
Bevara Kungsberget som den kulurminnesplats som den är, låt inte Kungsberget bli
en turistanläggning. Förslag översyn, planteringar är alltid bra. Låt bli Kungsberget!
Vi krånglar inte till det, ju enklare så mycket bättre. För att kunna skapa denna oas
behövs fantasi, idérika kunniga samspråkiga medarbetare. Kungsberget är väl nog
högt för vacker utsikt alltså inget utsiktstorn! Nej, nej för ett trevligt besöksmål. Här
kommer mina förslag: Bygg gärna några enkla lusthus på väl utvalda platser, plantera
paradisträd, vita och lila syrener, vackra blommor lite här och där, samt någonting för
alla småfåglar ex holkar och mat ger oss fågelsång tillbaka. Några färgglada soffor och
bänkar för trötta ben, ex senapsgula och vita, fint till gröna gräsmattan. Så här långt
tar vi rast, en självmedtagen kaffekorg och njuter av allt det vackra och sköna runt
omkring oss även om det regnar. Lycka till!
En härlig dansband!
Mer grönt, blommor, bänkar (fasta), mer behövs ej på Kungsberget
Förläng trottoaren på Strandgatan, så att den ansluter till gångvägen upp till
Kungsberget och missionskyrkan. Om man idag vill gå upp på Kungsberget från
sjösidan, måste man antingen gå på gatan där ingen trottoar finns, eller korsa gata
över till gång- och cykelvägen förbi B-hamnen, för att därefter på nytt passera över
gatan. Det borde vara ganska enkelt att anlägga en trottoarstump på den ca 50 meter
långa sträckan. Slänten behöver ändå snyggas till efter grävningen för bredbandet.
Själva uppfarten till Kungsberget har heller inte återställts efter grävningen. En
lyktstolpe behöver flyttas drygt en halvmeter inåt berget, men det borde också vara
en enkel sak att ordna.
Bänkar med ryggstöd placeras på platser med utsikt över staden och Vänern.
Trappan upp till Kungsberget från korsningen kyrkogatan/Hjeltegatan behöver läggas
om på några ställen. Bänkar på trappavsatserna för den som behöver vila på vägen
upp.
Behöver inte göras mycket, sköt gräsmatta och träd, belysning kanske behövs.
Bygg ett café där uppe, så kan både turister och Åmålsbor njuta av utsikten. En helt
klart vacker outnyttjad plats här i stan.
Bygg invandrarförläggningar.
Trappan behöver renoveras.













Ta bort psalmstigen. Det är ingen religiös plats.
Stadsodling i lådor.
Gör iordning den fina stentrappan.
Kungsberget är allmän plats! Alla är inte religiösa så ta bort psalmstigen.
Rensa upp hela området, sly etc och gallra. Ny gångväg ner mot strandcaféet.
Renovera trappan. Belysning.
Ta bort skyltarna med de religiösa budskapen på stenarna.
Ta bort alla kristliga små skyltar – hör inte hemma på en allmän plats.
Bygg ett utsiktstorn 10 meter i trä med trappa.
En restaurang (både lunch och typ kvällsbuffé/grillkvällar) antingen i närheten av
Kungsstenen, som ju är flyttbar. Då har man en strålande utsikt över centrala
kommunen. Eller åt B-hamnen med Vänerns vatten nedanför. Gärna med
underhållning av lokala förmågor, någon gång. ”Kalas” vore en byggnad i två våningar
med några rum på våning 2. Med möjlighet till övernattning vid olika festligheter ex
bröllop/dop/examen! Ingen lyx, utan förstärkt vandrarhemsstandard. Parkering ej
svårt at hitta, en av B-hamnens stora gräsmattor som används några få dagar vid
Bluesen! T ex vore något för Gert Wingård att ”bita i”.

När jag var Stockholm så var det så många utegym med stockar som fanns på diverse
ställen. Jag och många andra använder Kungsbergets trappor till intervallträning och
samlingsplats för att sporta. Förslag: Stockgym till vänster om badplatsen vid
Strandcaféet. Detta kan knyta ihop lite olika aktiviteter på stan och ny samlingsplats
för gratismotion.
(jag vet att det finns utegym i Örnäs men det är en dold plats)

