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Bara tio minuter från centrala Karlstad  
ligger Bryngfjordens slalombacke. Här finns 
lift, elljus, skiduthyrning, grillplats och en 
mindre värmestuga. Karlstads slalomklubb 
arrangerar skidskola i Bryngfjorden. 
Du tar dig lätt till backen med busslinje 2 
och 8. Öppettider när det finns snö:  
Lördag-söndag samt lovdagar 10.00-16.00. 
Onsdagar och fredagar 17.00-21.00.
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RADON  
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KE
LT
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ALLT FLER BOR I KARLSTAD!

TIDNINGEN TILL DIG SOM  
BOR I KARLSTADS KOMMUN

VI I KARLSTAD är en tidning från Karlstads 
kommun som kommer ut sex gånger  
per år. Vi vill att du som invånare i 
kommunen ska känna att det finns  
läsvärda artiklar och nyttig information  
i tidningen. 

VI I KARLSTAD SOM PODDRADIO
Du vet väl att Vi i Karlstad  
numera finns som Podd- 
radio? Så nu kan du enkelt 
lyssna på Vi i Karlstad 
samtidigt som du pendlar, 
jobbar eller tränar. Sugen 
på att testa? Gå in på 
karlstad.se/lyssna-vik och 
starta en prenumeration.

Nu tar Vi i Karlstad 
juluppehåll. Nästa tidning 
kommer helgen den 15-16 februari. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

87 596

VAR SKA JAG SLÄNGA  
MIN GRAN EFTER JUL?
När julen är slut och granen ska ut är det viktigt att den hamnar 
rätt, nämligen på våra återvinningscentraler. Där sorteras granen 
som ris och grenar, så var noga med att ta bort allt pynt innan  
du slänger den. På karlstadsenergi.se hittar du öppettider till 
återvinningscentralerna.

Det finns många skidspår i Karlstads 
kommun. Kommunen driver skidspåren  
på Skutberget, Kronoparken och Sörmon. 
Spåren i Edsvalla, Molkom, Skattkärr, 
Tuggelite, Tyr-Rud, Ulvsby, Vålberg, Våxnäs 
och Väse drivs av olika föreningar. Är du 
osäker på om det är snö i spåret? På 
skidspar.se kan du se aktuell snöstatus.

ÅK UTFÖR 
I BRYNGFJORDEN…

VET DU OM att du kan göra en radonmätning  
i din bostad? Radon är en ohälsosam radio-
aktiv gas och det enda sättet att upptäcka det  
i inomhusluften är genom mätningar, vilket  
är både enkelt och relativt billigt. Mätningen 
ska pågå i minst två, men helst tre månader 
och ske mellan 1 oktober och 30 april. 

En långtidsmätning för en bostad som  
har ett eller två våningsplan med två mätdosor 
kostar 325 kronor. Karlstads kommuns 
Kontaktcenter, telefon 054-540 00 00, hjälper 
dig med information och med beställning  
av mätdosor. 

… ELLER PÅ LÄNGDEN

I VÅRA SKIDSPÅR

AT&TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&TTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

SNÖ PÅ GÅNG?
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Norrstrands musikelever bjuder in allmänheten till luciakonsert 
på Karlstad CCC den 14-15 december. I år firar dessutom 
musikklasserna 20-årsjubileum.

– Det kommer att blir en stämningsfull och häftig konsert  
för hela familjen, utlovar läraren Lina Sandborgh. 

 AV RUNT 90 SÖKANDE varje år  
är det 30 elever som får en plats i 
musikklassen. Många av niorna har 
gått i samma klass ända sedan fyran 
och det märks på gemenskapen och 
sammanhållningen. 

– Om en börjar sjunga på en låt  
i korridoren, så hänger alla andra  
med automatiskt i olika stämmor,  
säger niondeklassaren Nanna Han.

– Det är kul med musik, båda 
mina syskon har gått i musikklass, 
säger kompisen Magdalena Andersson.

Längsta luciatåget i Värmland

Förberedelserna pågår just nu för fullt 
inför musikelevernas årliga höjdpunkt 
– den maffiga luciakonserten på Karlstad 
CCC. De senaste åren har konserten 
vuxit och blivit ett självklart inslag i 
Karlstadsbornas uppladdning inför jul.

– Vi bjuder på Värmlands längsta 
luciatåg med 220 personer och 
publiken får uppleva en fantastisk 
julstämning där musikeleverna 
framträder tillsammans med solister 
och orkester från Wermland Opera, 
säger Lina Sandborgh.

Firar 20 år

Det här läsåret fyller Norrstrands-
skolans musikklasser 20 år. Det firas 
bland annat med en jubileumskonsert 

för allmänheten på Valborgsmässo-
afton på Karlstad CCC. Till konserten 
kommer skolan att bjuda in alla elever 
som har gått i musikklasserna sedan  
starten 1993.

Finns det några kända namn  

bland de gamla eleverna?

– Bland andra jazzartisten Isabella 
Lundgren och Vidar – tjejgruppen  
som precis har spelat in en skiva i  
USA, säger Lina Sandborgh.  
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

KÖP BILJETT TILL  
LUCIAKONSERTERNA

Norrstrands musikklasser och Wermland 
Opera bjuder upp till sång och musik med 
Värmlands längsta luciatåg på Karlstad CCC. 

Dag: 14 och 15 december Tid: 16.00  
båda dagarna. Här köper du biljett: 
Scalateatern, Ticnet och Wermland Operas 
biljettkassa. Eventuellt överblivna biljetter 
säljes vid entrén.

Vill du komma på jubileumskonserten  
på Valborgsmässoafton? Håll utkik på 
visitkarlstad.se för mer information.

20 ÅR MED  
NORRSTRANDS  
MUSIKKLASSER 

Det är inte så farligt pirrigt längre. I alla fall 
inte för Axel Modén, Magdalena Andersson och 
Nanna Han i nian. De har redan varit med på 
många luciakonserter och är vana vid att stå 
framför en stor publik.

Lina Sandborgh har  
arbetat som lärare  
för musikklasserna  
sedan 1999.
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DU HAR VÄL  
INTE MISSAT ATT 
BADHUSET HAR 
EN NY ENTRÉ 

MED INGÅNG MOT 
SUNDSTATJÄRN?

LEK, TRÄNA OCH NJUT I 
SUNDSTABADET 
Den 7 december invigs hela Sundstabadet. Här kan du gymma, simma, 
bubbla och konferera. 

– Byggnaden ligger kvar på samma plats, men i övrigt är det inte en 
enda kakelplatta kvar från det gamla badhuset, säger verksamhetschefen 
Stephan Hammar. 

 *Besökare med tio-kort, månadskort eller kunder i gymmet Actic får tillgång till upplevelse-
badet och relaxavdelningen mot en extra avgift. Se sundstabadet.se för mer information.

Motionsbadet

Måndag 10.00-20.00

Tisdag-fredag 06.30-20.00

Lördag-söndag 10.00-18.00

Upplevelsebadet

Måndag-fredag 10.00-20.00

Lördag-söndag 10.00-18.00

Relaxavdelningen

Måndag-tisdag 13.00-20.00

Onsdag-fredag 13.00-20.00

Lördag-söndag 10.00-18.00

På sundstabadet.se hittar du 

information om öppettider under 

jul- och nyårshelgen.

360 
DAGAR  

OM ÅRETÖPPETTIDER

LEK I UPPLEVELSEBADET
Upplevelsebadet lockar till lek och  

skratt med två rutschbanor, klättervägg, 

utebassäng med strömmande vatten  

och flera pooler där de minsta kan  

leka tillsammans med Inger och Lasse 

Sandbergs figurer Tummen, Långa 

farbrorn, Lilla Anna och spöket Laban.

Priser upplevelsebadet:

Vuxen: 90 kronor  7-17 år: 60 kronor

3-6 år: 30 kronor  0-2 år: 10 kronor

TRÄNING FÖR ALLA
I Sundstabadet finns två tränings- 

bassänger och en uppvärmd aktivitets-

bassäng med höj- och sänkbar botten. 

Aktivitetsbassängen kommer att 

användas inom många olika områden; 

bland annat för babysim, rehabträning, 

gravidsim, vattenyoga, barnkalas och 

vuxensimskola. Här finns också en hiss 

som förenklar för rullstolsburna att ta  

sig ned i bassängen. 

Priser motionsbad:
Vuxen: 60 kronor (månadskort  

240 kronor, tio-kort 540 kronor)*

7-17 år: 30 kronor  3-6 år: 30 kronor  

0-2 år: 10 kronor

NJUT I TOPPKLASSIG RELAX
Till den toppmoderna relaxavdelningen 

kan du ta med partnern, kompisarna eller 

kollegorna. Svettas i ångbastun eller njut 

av citron- och lavendeldofterna i aufguss-

bastun. Unikt för Sundstabadet är hamam- 

rummet med en jättesten i marmor som 

är uppvärmd till 50 grader där du kan 

prova på spa på turkiskt vis. Från den 

vedeldade bastun kan du kliva rakt  

ut i den uppvärmda bubbelpoolen 

utomhus, med utsikt över Sundstatjärn 

och domkyrkan.

I relaxavdelningen finns också ett 

solrum där besökarna kan få en dos av 

ljusterapi till tonerna av skvalpande vågor 

med utsikt över Vänern. I upplevelse-

duscharna intill står valet mellan tropiskt 

regn eller en hink med isande kallt vatten. 

Här finns också en restaurang som 

serverar mat och fräscha juicer.

Priser relaxavdelning:
Vuxen: 180 kronor  7-17 år: 120 kronor  

3-6 år: 30 kronor  0-2 år: 10 kronor

INVIGNING  
7 DECEMBER



1  Entré

2  Cafeteria

3  Reception

4  Gym

5  Omklädningsrum herrar

6  Omklädningsrum damer

7  Bastu

8  Fikaplats för egen matsäck

9  Motionsbassäng

10  Torn till vattenrutschkanor

11  Rutschkana ”Stora blå”

12  Rutschkana ”Svarta fallet”

13  Upplevelsebad

14  Utepool med strömmande vatten

15  Småbarnspooler

16  Barnvagnsparkering

17  Omklädningsrum 
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Stephan Hammar  
Verksamhetschef,  
Sundstabadet

” ÄNTLIGEN  
KAN VI ÖPPNA  
HELA HUSET”

18  Omklädningsrum grupper

19  Stora bassängen

20  Ångbastu

21  Hamamrum

22  Solarummet

23  Aufgussbastu

24  Kafé Källan

25  Vedbastu

26  Varmpool

27  Bubbelpool, ute

28  Upplevelseduschar 

29  Konferensrum/lounge

30  Aktivitetsbassäng

 VÅREN 2010 startade bygget av  
det nya Sundstabadet. Sedan dess har 
närmare 200 personer arbetat med  
att förvandla badhuset till ett 7 000 
kvadratmeter stort friskvårdshus – 
dubbelt så stort som gamla Sundsta 
badhus. Det handlar alltså inte om 
någon renovering, utan om en total  
ombyggnad.

För ett drygt år sedan smygöppnade 
upplevelsebadet och en motionsbassäng, 
nu öppnar hela badet. 

Stor satsning

– Sundstabadet har kostat 250 miljoner 
kronor att bygga. Det är en stor 
satsning som vi har valt att göra för  

att kunna erbjuda en modern upp-
levelseanläggning för alla Karlstadsbor 
– såväl för allmänheten som för skol- 
elever och föreningsliv, säger Per-Inge 
Lidén (MP), ordförande i kultur- och 
fritidsnämnden.

Något för alla

– Det känns verkligen jättespännande 
att vi nu äntligen kan öppna hela huset. 

Vi har lyssnat på allas behov och 
önskemål och försökt skapa någonting 
som passar alla, året runt, säger 
Stephan Hammar.  
 Text: Kristina Ohlsson

DUBBELT SÅ STOR UPPLEVELSEANLÄGGING

KIKA IN PÅ NYA 
SUNDSTABADET

 KARLSTADS KOMMUN | DECEMBER 2013 5 



6 KARLSTADS KOMMUN | DECEMBER 2013

 – JAG FÅR KÄNNA MIG STOLT  
som har ett så stort ansvar, säger  
Britt och skrattar. Hon och dottern  
Siv Kristoffersson nappade på  
erbjudandet när kommunen sökte 
personer som kunde tänka sig att  
testa den nya tekniken.

– Det har varit större gensvar  
än vad vi trott, säger projektledaren 
Mikael Nordström.

Omsorg på dina villkor

Nattfrid kallas projektet som gör  
det möjligt för dig som har behov av 
tillsyn nattetid att få dina besök via  

en kamera, istället för att personal 
kommer in i ditt hem under natten. 

– Största vinsten är att själv få välja 
när och hur man vill ha sin omsorg.  
En del äldre blir oroliga av att det 
kommer in människor i hemmet under 
natten och en del kan inte somna förrän 
efter det första besöket. Genom den nya 
tekniken kan kunden själv välja vilka 
tider som tillsynsbesöken ska ske, säger 
Mikael Nordström och fortsätter:

– Varje besök registreras också för 
att se så att kamerabesöket verkligen 
har gjorts, vilket kan vara en trygghet 
för de anhöriga.

Valet är ditt!

Mikael Nordström betonar att 
erbjudandet om att ha tillsyn via 
kamera är helt frivilligt. Ingenting 
behöver utesluta det andra. Du som  
till exempel har tre besök per natt,  
kan välja att låta kameran ta hand  
om ett eller två av besöken, medan 
vårdpersonal kommer hem till dig  
en gång under natten.

– Vi vill öka valfriheten i vården 

och göra den nya tekniken tillgänglig 
även för äldre. Varför ska de stå utanför 
välfärdstekniken? frågar han sig.

Fyra kunder ska nu testa ”kamera-
besöken” under tre månader. Fungerar 
det bra, så kan snart valet vara ditt, hur 
du vill att dina nattliga tillsynsbesök 
ska fungera framöver. 
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

Har du tillsyn på natten och vill  
prova den nya tjänsten med kamera? 
Kontakta din biståndshandläggare  
eller ring Kontaktcenter på telefon: 
054-540 00 00. Du kan också läsa  
mer på karlstad.se/eomsorg

Mikael Nordström  
Projektledare

” DET HAR VARIT  
STÖRRE GENSVAR  
ÄN VAD VI TRODDE”

Snart kan du som har behov av tillsyn nattetid välja att få dina besök  
via en kamera istället för ett fysiskt besök av nattpersonal. 93-åriga  
Britt Henningsson är först ut med att prova den nya tekniken. 

” KAMERAN GÖR ATT JAG  
KÄNNER MIG SÄKER”
93-åriga Britt Henningsson provar 
just nu den nya tekniken – att få 
tillsyn på natten via en kamera.

Varje kamerabesök tar 60 sekunder, 
sedan slås kameran av. Ett lås i  
programmet reglerar så att kameran 
inte kan slås på vid andra tidpunkter 
än de som kunden har godkänt.

NY TEKNIK SKA GE 
ÄLDRE NATTFRID

SÅ FUNGERAR KAMERAN
•  Kameran sätts upp gratis nära din säng. 

Redan innan den har monterats så har  

du fått insatsen beviljad och talat om 

under vilka tidpunkter som du vill att 

kameran ska slås på. 

•  Säg att du vill ha din första tillsyn 
klockan 01.00. Då loggar nattsköterskan 

in i ett program i datorn, där hon kan se 

att du ligger i din säng och att allt är okej.

•  Efter 60 sekunder slås kameran 

automatiskt av för att skydda den 

personliga integriteten.

•  Filmen spelas inte in eller sparas och  

går därför inte att se på i efterhand. 

•  Om någonting inte står rätt till, eller  

om det skulle uppstå tekniska problem,  

så skickar personalen ut en patrull  

som kommer hem och tittar till dig.



NÄR DET HAR KOMMIT FYRA 

CENTIMETER SNÖ börjar vi köra plog- 
bilarna i Karlstads kommun. Gång- 
och cykelvägar prioriteras alltid först. 
Efter det plogar vi busslinjenätet, trafik- 
leder och större huvudgator. Övriga 
gator och enskilda vägar plogas efter 
att det kommit åtta centimeter snö. 

Det kan dröja innan plogbilen 
kommer till just din gata, men vi 
arbetar så fort vi kan enligt den här 
prioriteringsordningen. Under vintertid 

har vi upp till hundra fordon som  
kan rycka ut vid kraftigt snöfall.

Det är Karlstads kommun som  
har ansvaret för snöröjning och halk- 
bekämpning. Men vi blir glada om du 
hjälper oss att inte blockera vägen så att 
våra plogbilar enkelt tar sig fram. En 
annan sak som vi också gärna vill be dig 
om, är att du inte skottar ut snön från din 
tomt på gatan, trottoaren eller gång- 
och cykelvägen. Tack på förhand! 

STEFAN BJÖRKMAN, 
CHEF PÅ DRIFT-
ENHETEN GATA OCH 
PARK, SVARAR…

Karlstads kommun har över 7 000 anställda inom 600 olika yrken. Vi tar 
hand om barn och äldre, vattnar stadens blommor, ordnar fritidsaktiviteter, 
levererar värme, behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att 
fler ska få plats i vår stad. Här möter du en av våra medarbetare.

MAJA UTVECKLAR SNÖPLOGNINGEN I KARLSTAD

FRÅGA KOMMUNEN
När kommer  
plogbilen

Har du en fråga till kommunen?  
Hör av dig till Kontaktcenter i  
Bibliotekshuset. Tel: 054-540 00 00  
E-post: karlstadskommun@karlstad.se  
Du når oss också via Facebook  
eller Twitter.

 MAJA TERVELL arbetar med att  

stödja chefer i olika utvecklingsfrågor kring 

till exempel vatten- och reningsverk, gator, 

parker och fastigheter. Hur vi sköter snö- 

röjningen är ett exempel på det. I våras  

fick Karlstadsborna svara på vad de  

tyckte om snöröjningen i en undersökning  

på karlstad.se och Facebook. Många 

upplevde att gång- och cykelvägarna var  

dåligt plogade.

– I vissa fall kan det uppstå problem  

när två externa entreprenörer ansvarar för 

varsin del av en cykelled och inte synkar 

med varandra, säger Maja Tervell.

Därför har teknik- och fastighets- 

förvaltningen i år bestämt att de själva  

ska sköta snöplogningen på fyra av de 

viktigaste cykellederna i kommunen.

En annan sak som Karlstadsborna 

påpekade i undersökningen var problemen 

med stora vallar vid övergångsställen, 

korsningar och garageinfarter.

– Där har vi varit extra tydliga mot  

våra entreprenörer inför årets plogning.  

Men vi ska komma ihåg att det var kraftiga 

svängningar förra vintern, det frös och töade 

om vartannat och den frusna modden 

ställde till det.

Nästa vår har Karlstadsborna chansen  

att tycka till igen om hur snöplogningen  

har skötts under vintern.

– Jag hoppas att de åtgärder vi har  

gjort inför årets vinter ska ge en hel del  

förbättringar, främst på gång- och cykel-

vägarna. Men jag ber samtidigt Karlstads-

borna att ha överseende för att vi ibland  

inte kan råda över vädrets makter. 

 Text och foto: Kristina Ohlsson

Maja Tervell arbetar med att 
utveckla utemiljön i kommunen –  
så att Karlstad ska vara en attraktiv 
plats att leva och bo på. I våras  
var hon med och tog fram en enkät 
där Karlstadsborna fick svara på 
frågor om snöröjningen. Det har  
lett till flera ändringar inför årets 
plogning. 

Namn: Maja Tervell  
Ålder: 32 år  
Yrke: Verksamhets- 
utvecklare på teknik- och 
fastighetsförvaltningen 
År i kommunen: Fyra
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Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella ändringar. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.

KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD… 

RALLYFEST  
I KARLSTAD 

Den 5-8 februari är det dags för Rally Sweden, Sveriges 
största sportevenemang och en av årets höjdpunkter i 
Karlstad och Värmland. Karlstad fylls med rallyfolk från  
hela världen under några intensiva dagar. I år blir det extra 
festligt på lördagen med målgång på Stora torget i Karlstad.

Tävlingarna invigs på onsdagskvällen den 5 februari med 
superspecialsträckan på Färjestadstravet. Där kan du se 
förarna göra upp – bil mot bil. 

På fredagskvällen återkommer tävlingsbilarna till 
Karlstad igen för att köra ytterligare en spännande tävlings-
sträcka på Färjestads travbana. Då kan du även se de 
historiska bilarna tävla.

På lördagen den 8 februari går rallybilarna i mål på  
Stora torget i Karlstad. Räkna med extra festligheter på 
torget denna eftermiddag och kväll!

Läs mer om VM-rallyt och festen på rallysweden.com  
och visitkarlstad.se

5-8
FEBRUARI

NÄSTA NUMMER AV  
VI I KARLSTAD  
KOMMER HELGEN DEN 15-16 FEBRUARI

FYRVERKERI PÅ TOLVSLAGET
För femte året bjuder Karlstads kommun 
in till ett festligt nyårsfyrverkeri vid  
tolvslaget ute på Sandgrundsudden.  
Bäst syns fyrverkeriet i Sandgrunds-
parken, utanför residenset och längs 
älven i Klara och på Sundsta. Under 
kvällen kommer också Stora torget att 
kläs med ljus och stämningsfull musik. 

– Det ger en mysigare stämning  
och enligt polisen så har det haft en  
bra effekt mot stöket på torget, säger 
Sören Andersson, arrangemangs- 
ansvarig på Karlstads kommun.

JULMYS I MARIEBERGSSKOGEN
Den 7-8 december, klockan 11.00-17.00, 
är det julmarknad i Mariebergsskogen där 
utställare lockar med värmländsk julmat 
och hantverk. Se den levande julkrubban, 
kröningen av Värmlands lucia och träffa 
tomten. Under hela jullovet kan du åka 
skridskor på den konstfrusna isbanan, 
hälsa på djuren i Lillskogen och gå på 
tipspromenad vid Naturum Värmland.  
Läs mer på mariebergsskogen.se

SISTA CHANSEN ATT SE 1001 INVENTIONS!
Har du missat den stora världsutställningen 1001 Inventions som är  
på tillfälligt besök i Karlstad? Fram till den 19 januari har du fortfarande 
chansen att se den på Värmlands museum.

JULPYSSLA PÅ 
UNGDOMENS HUS
Från lucia och framåt kan du julpyssla på 
Ungdomens hus. Lär dig att tillverka tvål, 
gör egna personliga julkort och få tips på 
hur du slår in klapparna snyggt. Missa 
inte heller våra workshoppar i december 
där du lär dig att arbeta med läder, får 
hjälp att göra en snöglob eller en mini- 
plantering av olika växter. Som vanligt  
så är alla mellan 16 och 25 år välkomna. 
Läs mer på karlstad.se och UNO:s 
Facebooksida.

ELDKONST PÅ SANDGRUNDSUDDEN
Hela Sandgrundsudden lyser upp av eldkonst och dans 
på luciakvällen den 13 december. Det är ingenjörs- och 
designstudenterna från Karlstads universitet som varje år 
bygger upp skulpturer ute på udden som ändrar utseende 
när de börjar brinna. Inspiration till årets eldkonst 
kommer från utställningen 1001 Inventions som visas  
på Värmlands museum. Eldkonst 2013 är ett samarbete 
mellan Karlstads universitet och Karlstads kommun.  
Var på plats i god tid före klockan 20.00 för att inte 
missa eld- och dansshowen.
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