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VI I KARLSTAD

löpa så smidigt som möjligt, men lite 
stök får vi förstås räkna med. Vi kommer  
att använda befintliga lokaler på både 
Sundsta- och Älvkullegymnasiet under 
byggprocessen. Ingen undervisning 
kommer att utlokaliseras och inga  
extra paviljonger kommer att användas, 
säger Anders Jonsson, rektor på Sundsta.

– Vi kommer att bygga dörr i  
dörr med pågående verksamhet. 
Kommunikation och säkerhet är det 
viktigaste under den här perioden,  
säger Micael Johansson.

Vad får Karlstad när allt är klart?

– En stor, modern och flexibel  
gymnasieskola som ska förbereda 
eleverna inför framtiden på bästa sätt, 
säger Micael Johansson.

Hur känns det att vara rektor  

i dessa spännande tider?

– Det blir fantastiskt att vara med och 
bygga Sveriges modernaste gymnasie-
skola, säger Anders Jonsson rektor  
på Sundstasidan.

– Det är roligt att vi blir en  
skola eftersom våra utbildningar 
kompletterar varandra bra. Vi kommer 
att få en oerhörd mångfald och det är  
en styrka, säger Erica Andrén, rektor  
på Älvkullesidan.  
 Text: Ylwa Svensson

 RIVNINGSARBETET PÅGÅR redan  
för fullt. Lågdelarna på Sundstagym-
nasiet är det som ryker först, gamla  
lokaler måste bort för att nya ska kunna 
byggas. Det är ett jätteprojekt som löper 
fram till höstterminen 2021.

– Bara bygget av Hedenpannan  
har varit större för Karlstads kommuns 
del. Det är 26 000 kvadratmeter som  
ska byggas om och nytt, säger Micael 
Johansson som håller i projektet.

– Vi ska bygga en gymnasieskola 
som ska vara i 40–60 år framåt,  
vi bygger för framtiden, säger han.

Skolan ska stå klar inför läsåret 
2021–2022, fram till dess väntar några 
år då det gäller att finna balansen  
mellan bygge och undervisning.

– Vi hoppas att byggprocessen ska  

Det kommer att vara en av Sveriges största gymnasieskolor när den står klar. 
– I september tar vi första spadtaget! säger Micael Johansson, projektledare 

för om- och tillbyggnationen av Sundsta-Älvkullegymnasiet. 

MICAEL JOHANSSON,  
PROJEKTLEDARE PÅ TEKNIK-  
OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

SÅ BLIR  
FRAMTIDENS  
SKOLA!

FAKTA
• Det är Karlstads kommuns 

största lokalprojekt någonsin.

• Kostnaden är beräknad till  

456 miljoner kronor.

• Det blir en stor, modern skola 

med plats för 2 000 elever.

• Skolan ska stå klar läsåret 

2021/2022.
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 DET FINNS ETT BEHOV av fler 
idrottsarenor i Karlstad. En ny arena  
för friidrott, en för fotboll, en för 
amerikansk fotboll samt tak över 
Tingvalla isstadion står högst på 
önskelistan. Vid årsskiftet anställdes 
Marcus Ekholm som projektledare och 
han arbetar nu i nära samarbete med 
förenings- och näringslivet för att 
arenorna ska bli verklighet.

Högklassig idrott på hemmaplan

De planerade arenorna kommer att 
uppfylla idrottsförbundens krav på 
elitstandard. Det innebär att Karlstad 
får möjlighet att arrangera SM och 
internationella tävlingar som lockar 
storpublik. Samtidigt som det öppnar 
upp möjligheten för Karlstadsborna 
att få se högklassig friidrott och fotboll  
på hemmaplan.

Men i området ska det inte bara finnas 
plats för elitidrott. Det finns också 
planer på att bygga utegym, en motions-
central, en parkourbana och kanske  
en skejtpark.

Byggstart när alla pusselbitar är på plats

Om några veckor presenterar Marcus 
Ekholm ett första förslag för politikerna 
på hur området runt Sannafältet skulle 
kunna se ut, hur mycket det kommer att 
kosta och hur näringslivet kan tänka sig 
att delta i planerna. 

– Faller alla pusselbitar på plats så 
kan den första arenan börja byggas år 
2020. Men det är många beslut som ska 
fattas innan det kan bli verklighet, säger 
Marcus Ekholm.

Inspirerande miljö

Tanken är att företag ska kunna hyra 
kontor inne på arenorna. Det ska också 
finnas plats för viss handel och några 
restauranger. Redan nu finns intresse 
från olika organisationer.

– Vi vill ha en mix av verksamheter.  
Du kan ha din arbetsplats här, löpträna  
i I2-skogen eller styrketräna i utegym-
met medan barnen har fotbollsträning. 
Tanken är att området ska förvandlas  
till en arenastad – en mötesplats med 
mingel dygnet runt.   

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

Här på Sannafältet, mellan Södra Råtorp och Norra Fältet, planeras  
för Karlstads nya arenor för friidrott, fotboll och amerikansk fotboll.

– Ambitionen är att skapa en levande mötesplats där elitidrott  
möter barn- och ungdomsverksamhet, säger projektledaren  
Marcus Ekholm. 

SANNAFÄLTET FÖRVANDLAS  
  TILL EN ARENASTAD

IDÉ FÖR HUR SANNAFÄLTET SKA UTVECKLAS
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1   A-plan: Arena för  
fotboll och amerikansk  
fotboll, cirka 5 000 platser

2   B-plan: Amerikansk  
fotboll/fotboll

3  Torg

4  Friskvård, gym (Friskis & Svettis)

5  Friidrottsarena

6  Friidrottshall

7  Uppvärmningsyta/evenemangsyta

8  Motionscentral och utegym

9  Kastplan

10  Parkering

11  Motionsspår
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 VARJE MÅNDAGSEFTERMIDDAG 
träffas ungdomar från 13 år och uppåt  
på Bfree och bakar, bowlar spelar kort  
och biljard eller bara tar en fika och  
pratar om livet. 

– Ibland står det någon på tröskeln 
och trampar som inte riktigt vågar sig in 
hit. Då försöker vi ge den personen lite 
extra uppmärksamhet så den ska känna 
sig välkommen, säger Malin Gulwer, 
ansvarig för verksamheten.

Är det lättare att vara hbtq-person  

i dag än för tio år sedan?

– Skillnaden är att människor har  
blivit mer toleranta. Men samtidigt  
finns det fortfarande kvar ett förakt, 
säger Malin och fortsätter:

– Bfree fyller en viktig funktion 
genom att kunna erbjuda en trygg plats 
med kunnig personal. Men det krävs 
fortfarande en styrka att överhuvudtaget 
komma in till oss.

”Folk vågar mer nu”

Nivar Mohammed kom till Sverige från 
Kurdistan för tio år sedan och arbetar som 
fritidsledare på Tolvmansgatan och Bfree.

– Jag tycker det är lite bättre, folk 
vågar mer nu, säger han.

Både han och Malin är ute i skolorna 
och berättar om Bfree och inläggen på 
Facebooksidan, bfreekarlstad, får ofta 
stort gensvar.

Laddat hela sommaren

Nu fyller mötesplatsen tio år och det 
firas med tårtkalas den 8 september.  
Då kommer också ståupparen Zinat 
Pirzadeh och pratar om mångfald.  

Karlstad var först ut i Sverige med en kommunal mötes- 
plats för hbtq-personer. Nu firar Bfree på Tolvmansgatan tio år  
med ett storslaget födelsedagskalas i regnbågens alla färger. 

MÖTESPLATS FYLLER TIO ÅR
SVERIGES FÖRSTA HBTQ-
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 SJÖSALA FRITIDSGÅRD blev hbt-cerifierade 
2014 och på Sjösala är det en självklarhet att alla  
får vara precis den man är.

– Här blir alla behandlade lika. När någon som 
inte har varit här tidigare kommer hit så ser man den 
personen, man hejar och bekräftar den som är ny, 
säger Sabina Jernberg, fritidsledare.

Bland de ungdomar som besöker fritidsgården  
i Vålberg finns det några som är öppet gay.

– Det finns nog en del osäkerhet och okunskap hos 
vissa vad gäller det här. Då är det viktigt att sätta sig 
ner och snacka om att alla måste få lov att vara den 
man vill vara, att aldrig kränka någon, säger Sabina.

Självklart uppmärksammas prideveckan på 
Sjösala!

– Vi kommer att ha filmvisning med pride-tema 
och så blir det frågesport. Och så håller vi öppet 
efter prideparaden för att de som vill ska kunna 
samlas efteråt.

Varför är det viktigt med pride?
– Hbtq-arbetet är en viktig del i vårt uppdrag ute på 
fritidsgårdarna, att visa att alla har rätt att älska  
den man vill älska, säger Sabina Jernberg.

– Vi var ett gäng personal och ungdomar som 
gick med i tåget förra året och alla var taggade till 
max. Det ska bli lika kul i år, jag ser verkligen fram 
emot det!   Text och foto: Ylwa Svensson 

Den 9 september fortsätter firandet med 
förmingel på Bfree innan prideparaden. 
Alla andra fritidsgårdar håller stängt  
för att kunna gå med i paraden.

Malin och Nivar har laddat hela 
sommaren tillsammans med kollegor  
och samarbetspartners inför tioårs- 
jubileet och pridefestivalen:

– Karlstad kommer att explodera  
av kärlek och gemenskap! 
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Ylwa Svensson 

Malin Gulwer och Nivar Mohammed 
firar att Bfree fyller tio år med tårt-
kalas och fest innan prideparaden. 

MÖTESPLATS FYLLER TIO ÅR
Karlstads kommun  

har hbt-certifierat all öppen 

fritidsverksamhet – fritidsgårdar, 

parklekar, UNO, Älvan och Seniorenas 

hus. Även gymnasieskolans och 

grundskolans elevhälsa är hbt- 

certiferad. Oavsett verksamhet  

ska du som besökare bli  

bemött utifrån ett  

hbt-perspektiv.
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Att stå för vem man är kan vara hur  
svårt som helst, men kanske extra svårt  

om man bor på en mindre ort.
– Eller så är det tvärtom! Här tar vi hand 

om varandra, säger Sabina Jernberg på 
Sjösala fritidsgård i Vålberg. 

HYLLA KÄRLEKEN MED  
VÄRMLAND PRIDE

HUR KAN KARLSTAD BLI EN ÄNNU  
MER HBTQ-VÄNLIG KOMMUN?

Lördagen den 9 september  
klockan 12.00 startar uppladdningen 

inför Prideparaden i Museiparken  
i Karlstad, med livemusik, talare  

och utställare. 

12.00–14.30 Hiphopduon LASH 
inleder festen och följs av rockbandet 

Dismissed, elektronikaduon 
Systraskap och sedan taggar  

DJ Katja Gustafsson igång  
publiken inför paraden.

15.00 Prideparaden startar från 
Museiparken och tillsammans går vi  
i en explosion av färger och kärlek  
längs Klarälven och Haga in mot  

centrala Karlstad och tillbaka  
till Museiparken.

Du som är 13–25 år är välkommen  
på efterfest på UNO, Ungdomens Hus. 
Festen pågår klockan 17.00–21.00 

och är alkohol- och drogfri. Fox 
Foxhage som jobbat för RFSL kommer 

att hålla en föreläsning om hbtq-
frågor. Det bjuds även på pyssel i form 

av bland annat muffinsdekoration. 

Karlstad ska vara en kommun för  
alla! Ingen Karlstadsbo ska känna  
sig diskriminerad på grund av kön, 
könsöverskridande identitet eller 

sexuell läggning. Vi vill gärna ha tips 
på hur vi kan bli en annu mer hbtq- 

vänlig kommun. Gå in på karlstad.se 
och tyck till eller träffa oss under 

pridefesten i Museiparken.

EFTERFEST PÅ UNO

ALLA HAR RÄTT ATT 
ÄLSKA DEN MAN VILL

Fritidsledaren Sabina Jernberg på Sjösala fritidsgård  
i Vålberg ser fram emot årets pridevecka.
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 VAD SÄGS OM EN smart toalett,  
en virtuell cykel eller kanske en ätrobot? 
Det här är bara några av alla spännande 
välfärdsteknologiska hjälpmedel som 
finns att se och testa på Resurscentrum  
i Karlstad.

– Våra visningsmiljöer är ett sätt  
att visa upp vilka smarta lösningar  
som finns för personer med behov av 
stöd i vardagen. Till Resurscentrum  
kan man komma och få tips, råd och 
stöd, säger Pia Adenmark, projektledare 
för att införa välfärdsteknik inom  
vård- och omsorg i Karlstads kommun.

Allt handlar om att man på  
äldre dagar ska kunna fortsätta att  
vara självständig i vardagen.

– Det är inte alltid så roligt att 
behöva ta hjälp av någon annan. De allra 

flesta vill fortsätta att klara sig själva så 
länge som möjligt, säger Pia Adenmark.

Det håller 77-åriga Alice Grundström 
med om. Hon är en trogen besökare på 
Resurscentrum.

– Jag kommer hit och läser tidningen 
varje dag. Och så brukar jag vara med  
på rollatorgympan, den är rolig och bra, 
säger Alice.

Smarta lösningar behöver dock inte 
enbart vara super-high tech! Det kan också 
handla om en strumppådragare, en 
burköppnare eller greppvänligt porslin.

– Det är bra att det finns ett ställe  
dit man kan gå och få reda på vad det 
finns för hjälpmedel när man blir äldre. 
Och att det finns personal som kan  
visa hur man använder sakerna, säger 
Alice Grundström.

10–11 oktober bjuder vård- och 
omsorgsförvaltningen in till en mässa på 
Resurscentrum med temat ”Digital senior”.

– Det kommer att bli två  
spännande dagar med föreläsningar,  
workshops och utställare som visar  
upp sina digitala tjänster, säger Helena 
Johansson, utvecklingsledare på vård-  
och omsorgsförvaltningen.

Vad är målet med mässan?

– Vi vill att fler ska lära sig mer om appar 
och andra digitala tjänster såsom Mina 
vårdkontakter, mobilt bank-id och mycket 
mer. Besökarna ska uppleva att de får  
med sig kunskap och förhoppningsvis  
en riktigt trevlig stund, säger Helena 
Johansson.  Text och foto: Ylwa Svensson

Spännande visningsmiljöer och smarta produkter – Resurscentrum är fyllt  
av fiffiga lösningar för en ökad självständighet i vardagen.

– I oktober bjuder vi in Karlstads seniorer till en mässa där vi visar upp 
smarta digitala tjänster, säger Helena Johansson, utvecklingsledare. 

Alice Grundström, besökare, och Helena 
Johansson, utvecklingsledare, visar några 
smarta lösningar på Resurscentrum.

PIA ADENMARK,  
PROJEKTLEDARE PÅ VÅRD-  
OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

Handtaget  
gör det enklare  

att greppa mjölk- 
förpackningen.

Dag- och natt-  
kalendern visar  
aktiviteter samt  
dag och tid på  

dygnet.

SMART MÄSSA FÖR SENIORER

Robotkatten  
ökar tryggheten.

Greppvänliga  
muggar med  
två handtag.



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.
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– DÄRFÖR ATT DET BÅDE i fjol och i år bara har regnat eller snöat hälften så 
mycket jämfört med ett normalår. För vår del, inom kommunens VA-verksamhet, 
så innebär det att vi bevakar grundvattennivåerna vid våra vattenverk tätare än 
vanligt. Vi ser ingen risk för vattenbrist i Karlstad just nu, men det har varit låga 
nivåer på många ställen under sommaren, säger Eva-Lena Beiron, VA-chef på 
Karlstads kommun. 

FRÅGA KOMMUNEN
VARFÖR ÄR DET SÅ LÅGA 
VATTENNIVÅER JUST NU?

När är ditt jobb som mest spännande?
– Det är att försöka skapa förståelse för  
de utmaningar vi har inom VA-verksam-
heten och att vi måste satsa pengar för att  
ha fungerande anläggningar även framåt  
sett. Men ibland kan det nästan bli lite väl 
spännande, exempelvis när vi drabbas av 
större vattenläckor som påverkar många. 
Då är det skönt att veta att vi har många 
duktiga medarbetare som är bra på att 
lösa problem!

Vatten är viktiga grejer och vi Karlstads-
bor kan vara väldigt stolta över vårt 
dricksvatten.

– Vi har ju ett väldigt gott vatten i 
Karlstad. Flera gånger har vi kommit till 
riksfinalen i den nationella kranvatten- 
tävlingen.

Händer det något spännande på  
VA-tema i Karlstad under hösten?
– Vi kommer att starta byggnationen av  

en ny slammottagningsstation på Sjöstads 
avloppsreningsverk som kommer att stå 
klar 2018–2019.

Vad innebär det?
– Vi kommer att kunna ta emot mer slam 
för rötning och därmed producera ännu  
mer fordonsgas i Karlstad.

Till sist, vilket minne tar du med dig från 
sommaren 2017?
– Jag gjorde mitt livs resa under semestern, 
hela familjen åkte runt i västra delen av 
USA och besökte fem olika nationalparker. 
Det var 50 grader varmt i Death Valley  
och på många platser satt det anslag där 
det uppmanades att ”Spara på vattnet!”. 
Vattenbrist är ett problem som finns på 
många håll, vi behöver verkligen få upp  
ögonen för vattnets värde, säger  
Eva-Lena Beiron.   
 Text: Ylwa Svensson Foto: Lisa Härdne

EVA-LENA  
VET VIKTEN  
AV VATTEN

 SOM CHEF över vatten och avlopp (VA)  
i Karlstads kommun handlar mycket om 
vatten för Eva-Lena Beirons del. Hon 
ansvarar bland annat för att ta fram 
beslutsunderlag till politikerna för vilka 
vatten- och avloppstaxor det ska vara i 
Karlstad och att hålla koll på vilka VA-behov 
vår stad kommer att ha i framtiden. 

– En del av mitt jobb handlar om att 
bevaka viktiga frågor som till exempel hur 
klimatförändringar kan påverka oss. Det 
kommer att bli både mer torka och fler sky- 
fall framöver, vi behöver rusta oss för detta.  
Det handlar också om att underhålla våra 
befintliga avloppsverk, vattenverk och 
ledningsnät, samtidigt som staden växer och 
fler ska kunna anslutas, säger Eva-Lena.

Eva-Lena har arbetat i Karlstads kommun  
i 25 år.

– Jag är från början gymnasieingenjör 
inom värme, ventilation och sanitet (VVS).  
I kommunen har jag under årens lopp jobbat 
med VA i flera olika roller. Man kan säga att 
jag kan lite om det mesta inom VA.

Skyfall, översvämningar och torka – 
obegränsat med rent vatten i kranen 
är faktiskt ingen självklarhet. 

– Med tanke på klimatförändring-
arna kanske vi måste ändra vårt 
beteende och tänka mer resurs-
snålt, säger Eva-Lena Beiron, 
VA-chef i Karlstads kommun. 

Namn: Eva-Lena Beiron  Ålder: 50 år  Bor: I Karlstad  Jobbar som: VA-chef  Började på kommunen: 1992   
Karlstadsfavorit: Bäverdalen utmed Alsterån  



KARLSTAD.SE

Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella ändringar med mera. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.

AKTUELLT I KARLSTAD

SKÖRDEVECKAN I MARIEBERGSSKOGEN

EXTRA HELGÖPPET PÅ ÅTERVINNINGEN

Kulturnatten – kvällen då dans, musik, 
teater, film, konst och nyskapande 
kreativitet lyser upp höstmörkret. 
Ringa in fredagen den 15 september  
i kalendern, gå ut på stan och njut av 
massor av härliga kulturupplevelser.  
Det blir en färgsprakande kväll fylld av 
spännande uppträdanden i centrala 
Karlstad. Här finns kultur i alla former  
för såväl gammal som ung. Sätt på dig 
något varmt och invig hösten med kultur! 
När: 15 september. Tid: 17.00–00.30.  
Läs mer på karlstad.se/kulturnatt

För de lite yngre vankas 
det Kulturknatta dagen 
efter Kulturnatten,  
alltså lördagen den 16 september. 
Kulturknatta riktar sig till barn mellan 
3–12 år och det bjuds på massor med 
roliga upplevelser i Bibliotekshuset, 
Museiparken och Värmlands museum. 
Bland annat står filmvisningar på UNO, 
utomhusteater och lek med robotar  
på programmet. När: 16 september.  
Tid: 10.30–16.00. Läs mer på  
karlstad.se/kulturknatta

HÄRLIGT HÖSTIG MARKNAD I ALSTER

Som traditionen bjuder så hålls det höst- 
marknad i herrgårdsparken på Alsters 
herrgård andra helgen i september. Ett 
60-tal utställare deltar, temat är när- 
producerad mat, värmländsk slöjd och 
hantverk med fokus på skörd och skördetid. 

Det kommer även att finnas andra 
aktiviteter för både stora och små, till 
exempel svamputställning med Karlstads 
mykologiska förening och ponnyridning  
med Sörmons Ridklubb. Och den här  
helgen kan du åka gratis buss mellan  
Stora torget och Alsters herrgård! 
När: 9–10 september. Tid: 10.00–16.00. 
Pris: 20 kronor, kontant eller Swish.

MISSA INTE PRIDEPARADEN  
LÖRDAGEN DEN 9 SEPTEMBER.  

LÄS MER PÅ SIDAN 5.

VÄLKOMMEN TILL KULTURNATTEN I KARLSTAD
Lördag 16 september 
Klockan 10.30–16.00

BIBLIOTEKSHUSET, VÄRMLANDS MUSEUM OCH UNO
PROGRAMMET HITTAR DU PÅ KARLSTAD.SE

I samarbete med föreningslivet

KULTURKNATTA
FÖR BARN 3–12 ÅR

ALLA 
AKTIVITETER 

ÄR GRATIS!

ALLT  
ÄR GRATIS

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 5 OKTOBER

5
OKTOBER

Just nu har återvinningscentralerna på 
Heden och Djupdalen utökade öppettider 
på helgen. På Heden är det extraöppet  
på söndagar fram till den 29 oktober, 
klockan 09.00–16.00. På Djupdalen är  
det lördagsöppet fram till 28 oktober, 
klockan 09.00–16.00. Övriga öppettider 
hittar du på karlstadsenergi.se

Karlstads kommun ska ta fram en vision  
för Skutbergets friluftsområde. Och vi vill 
veta vad du tycker! Svara på vår enkät på 
karlstad.se senast 17 september och var 
med och påverka. Visionen för Skutberget 
pågår parallellt med arbetet om en eventuell 
etablering av Muminvärlden.

I Mariebergsskogen finns mycket att göra 
på hösten. Under skördeveckan kan du  
lära dig mer om grönsaker och kryddor  
i Barnens köksträdgård. Promenera till 
Naturum Värmland, gå tipspromenad och  
ät lunch som görs på dagens tema. 
• 18/9 Majsmåndag
• 19/9 Tomattisdag
• 20/9 Oreganoonsdag
• 21/9 Timjanstorsdag
• 22/9 Fänkålsfredag
• 23/9 Grönsakstävling & Äppelkakstävling
• 24/9 Äpplets dag

Läs mer på mariebergsskogen.se

TYCK TILL OM  
SKUTBERGETS  

UTVECKLING


