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– Det ska bli lättare att hitta på 
den nya webbplatsen med hjälp 
av ny struktur och en bättre 
sökfunktion. Vi har också städat 
bland de 20  000 sidorna som 
finns på karlstad.se idag. Sidorna 
har granskats, skrivits om och en 
del har tagits bort, säger Lisbeth 
Malmström, projektledare för den 
nya webben.

Jämför och välj service
En nyhet blir att Karlstadsborna 
kommer att kunna jämföra olika 
typer av service från Karlstads 
kommun, till exempel lekplatser, 
skolor, vårdboenden och vandrings-
leder. På så vis blir det lättare att få 
en överblick över vad kommunen 
erbjuder. Inom de områden där 

8 I november när du går in på 
karlstad.se kommer du märka 
att sidan ser lite annorlunda 
ut. Kommunens webbplats får 
nya färger, nya rubriker och fler 
funktioner. 

det finns valfrihet blir det lättare 
att välja den utförare man vill ha. 
Även privata utförare kommer att 
finnas med i tjänsten. I Jämför 
service kommer undersökningar, 
där kunder och brukare svarat på 
frågor om till exempel skolan, att 
visas. 

– Det är mycket nyheter och 
förbättringar. Jag hoppas att 
Karlstadsborna ska känna att det 
är en webbplats som de verkligen 
har nytta av, säger Lisbeth Malm-
ström.<

Text: Linda Olsson

TjuvKIKA PÅ NYA 
KARLSTAD.SE

• Jämför service
• bättre karta
• Ny struktur
• bättre sök
• Dialogmöjlighet
• RSS-flöden
• Responsive design (sidan anpassar 

sig efter mobiltelefon och läsplatta)

Fakta

Tjuvtitt. Välkommen in på Karlstads kommuns nya webbplats, karlstad.se.

NYA KArLsTAD.se
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FOTO: JOHAN eKLUND

8 Äntligen har Karlstad fått sitt eget upplevelsebad. Här leker du i 
fartfyllda utmanande vattenrutschkanor med namn som Magic hole 
och Black hole. Eller njuter av bubblade pooler, varma strömmar 
och vattenfall. Barnen har fått sina egna laguner befolkade av Lilla 
Anna och Långa Farbrorn. Sundstabadet med sin tropiska sköna 
miljö finns helt enkelt för alla oss som älskar att simma och bada 
– året runt!

DYK
IN I KARLSTADS

NYA TROPISKA

UPPLEVELSEBAD

3S e p T e M b e R  2 0 1 2
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8 Nu har Sundstabadet öppnat igen. Vattenrutschkanor, barn-
laguner, bubbelpooler, utomhuspool, klättervägg och vattenkanoner 
är helt nytt. Och för dig som vill simma för den goda hälsans skull 
finns en helt ny motionssimbassäng med sex banor.

Efter att ha betalat inträde skiljs 
damer och herrar åt i nya fräscha 
rejäla omklädningsrum. Alla 
besökare får en egen plastbit på 
ett armband, en så kallad tag som 
fungerar som nyckel till förvarings-
skåpet.

 – Du väljer vilket skåp du vill 
och låser det med taggen, berättar 
Ulf Jangentorp, verksamhetschef 
för Sundstabadet.

 Han visar mot dörrarna till fem 
toaletter, en bastu med dämpad 
belysning, drygt 200 skåp och totalt 
16 duschar per omklädningsrum. 
Kaklet är orange och gult – Karl-
stads egna färger ger också badhuset 
en varm och välkomnande miljö. 

Turkost förstärker känslan av rent 
och klart vatten.

 Ombytt och nyduschad är det 
dags att gå vidare. I badgalleriet 
gör du ditt val för dagen – ta till 
höger och du kan välja mellan 
att enbart besöka motionssim-
bassängen eller kombinera 
några simlängder med ett besök 
i upplevelsebadet. Nästa höst när 
hela Sundstabadet är klart, kan 
du även välja att ta till vänster för 
att komma till den nya tävlings-
simbassängen, trampoliner och 
hopptornet.

 – Motionssimbassängen är 
flexibel, säger Ulf. Här finns sex 
banor, botten är höj- och sänkbar. 

Motionera. Den helt nya motionssimbas-
sängen har sex banor och en botten som 
går att höja och sänka för att passa olika 
aktiviteter.

Tävla! Utmana dina vänner i vatten-
rutschkanan black hole. efteråt kan ni 
jämföra tid och totalpoäng.

Njutbart. besökaren Mats brus trivs i 
bubbelpoolen.

Uppåt väggarna. I upplevelsebadet finns en utmanande klättervägg – kul för både små och stora.

KuL! LYXIGT! svINDLANDe! HäFTIGT! 
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NYA SUNDSTABADET
Den första delen av det nya 
Sundstabadet öppnades lördagen 
den 1  september med en motions-
simbassäng samt ett upplevelsebad 
med barnlaguner, två vattenrutsch-
kanor, utomhuspool, vattenfall, 
vattenkanoner, klättervägg och flera 
olika bubbelpooler.

Under hösten 2013 ska hela 
renoveringen och tillbyggnaden 
vara klar. Då invigs en 25-meters 
tävlingssimbassäng med hoppdel, 
en bassäng för rehabilitering och 
undervisning samt en helt ny relax-
avdelning.
• Den totala investeringen är 250 

miljoner kronor.
• Ungefär 400 personer kan 

samtidigt bada i motionssim-
bassängen och upplevelsebadet. 

• Av säkerhetsskäl ska du vara 
minst sju år för att åka i de båda 
vattenrutschkanorna.

• Öppet 360 dagar om året.

Motionssimbassängen: 
Tisdag–fredag   kl. 06.30–09.00

        kl. 14.00–20.00
(Även tillgång till upplevelsebadet 
utan rutschkanor fram till kl. 10.00)
Lördag–söndag   kl. 10.00–18.00  

Upplevelsebadet: 
Måndag–fredag   kl. 10.00–20.00
Lördag–söndag   kl. 10.00–18.00 

Prisexempel: Inträde till badhuset 
kostar mellan 30–85 kronor bero-
ende på om du är vuxen, ungdom 
eller barn och vilken del av badhuset 
som du vill besöka.

För prislista och mer information 
besök www.karlstad.se/sundstabadet.

Fakta

Perfekt för allt från vattenpolo och 
simundervisning till vattengympa 
för upp till 200 personer samtidigt.

Nöjd testpatrull 
Dagens provbadare är dock mest 
nyfikna på upplevelsebadet med 
vattenrutschkanor, bubbelpooler 
och vattenfall. Vi har tagit med oss 
pappa Matte med barnen Beda och 
Manga, och ett gäng som just bör-
jat sista året vid Sundstagymnasiet: 
Julianna, Erika, Line, Torbjörn och 
Johannes.

 Invid landningsbassängerna 
plockar de med sig sina åkringar. 
Sedan tar de trapporna upp till 
starten av de båda vattenrutschka-
norna. Magic hole bjuder in till en 
fartfylld blå resa med både ljud- 
och ljuseffekter under de 110 meter 
som väntar. Åk gärna tillsammans, 
men var försiktiga så ni inte råkar 
slå till varandra i farten.

Uppåt väggarna. I upplevelsebadet finns en utmanande klättervägg – kul för både små och stora.

 Kanan intill – Black hole – är 
något helt annat. Här måste du 
vänta på grönt ljus och åker ensam. 
Liksom namnet antyder så slänger 
du dig rakt in i ett svart hål. 

 – Här går det bra att tävla mot 
varandra. Under vattenfärden dyker 
det upp tolv ljuspunkter som det 
gäller att slå på med handen, säger 
Ulf. Blixtar och ljud bekräftar att 
du träffat rätt. Kanan har också 
tidtagning och på en datorskärm 
kan du sedan se hur många poäng 
du lyckats samla.

 Testpatrullen är nöjd: Jättekul. 
Lyxigt. Häftigt. Kanonbra. Läskigt. 
Svindlande.

Ingen stickande klordoft
Sundstabadet är nu också i det när-
maste klorfritt. Stickade doft och 
irriterande vatten finns inte här.

– Vi tillverkar vårt eget klor, 
av salt, förklarar Ulf. Det är 
jätteskönt, inte minst för barn och 
andra som annars brukar komma 
från badhuset med röda svidande 
ögon.

 De yngre barnen har fått sitt 
eget upplevelsebad. Här finns flera 
grunda barnlaguner och även en 
bubbelpool av mindre modell. 
På botten bland bubblorna finns 
guldmynt att leta efter. Hur många 
hittar du? 

 Barnmiljön präglas av Inger och 
Lasse Sandbergs sagofigurer med 
Lilla Anna och Långa Farbrorn. 
Även Tummen finns med i en av 
bassängerna.

När du fått nog av fartfyllda 
aktiviteter är det skönt att koppla 
av i upplevelsebadets olika laguner 
och bubbelpooler. Här finns 
också en klättervägg – tappar du 
taget åker du i med ett plums. 
Utmaningen är att ta sig förbi 
vattenfallet som finns på mitten. 
Genom en lucka i väggen kan du 
när som helst på året också simma 
ut i utomhuspoolen.<

Text: Katarina Averås
Foto: Johan Eklund

Dekorerat. barnlagunerna befolkas 
av de kända barnboksfigurerna. 
Manga Nohrén brus blir duschad av 
Lilla Anna.

KuL! LYXIGT! svINDLANDe! HäFTIGT! 
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På Facebook-sidan Kommunpo-
litik i Karlstad kan du som bor 
i Karlstad hålla koll på vad som 
händer i kommunen. Men du har 
även möjlighet att vara med och 
diskutera, tycka till och påverka 
Karlstads framtid. Man måste 
inte kunna allt och vara expert på 

8 Nu kan du diskutera politik 
och påverka Karlstads framtid 
på Facebook. Kommunpolitik i 
Karlstad är Facebook-sidan där 
du kan ställa frågor direkt till 
politikerna eller helt enkelt bara 
följa dialogen för att ha koll på 
vilka frågor som diskuteras och 
vilka beslut som fattas.

politik för att diskutera. På den här 
sidan är alla välkomna att ställa 
frågor och tycka till.

– Till skillnad mot Facebook-
sidan Karlstads kommun, som är 
en kanal för kommunens tjänster 
och service, handlar den nya sidan 
om politiska beslut. Här är det 
politikerna som svarar direkt till 
dem som ställer frågor, berättar 
Bo Hidén, kommunfullmäktiges 
ordförande. 

Kommunikatör skriver inlägg
Det är en kommunikatör som 
skriver Facebook-inläggen i 
kommunens namn. Det kan till 
exempel handla om att lyfta olika 
frågor som beslutas i kommunen 
och bjuda in allmänheten till att 

Peter Kullgren (KD) 
”Allt har en baksida, 
även en lyckad 
svampjakt. Rensning 
och fästingar …”

Maria Frisk (Mp)
”Ägnade sista 
semesterdagen åt en 
båtbusstur på Vänern 
till grannkommunen. 
Vänerskärgården 
visade upp sin allra 
bästa sida!” 

HeTT! NY FACEBOOK-SIDA FÖR 
DEBATT OCH PÅVERKAN

tycka till. Förhoppningen är att det 
ska bli debatt kring olika frågor.

– Vi vill på det här sättet 
försöka få fler att delta i politiken 
och vi hoppas att medborgarna ska 
känna att vi är tillgängliga, säger 
Bo Hidén.

Kan svara för partiet eller privat
Politikerna svarar Karlstadsborna 
tillsammans med partiloggan.
Får de en fråga som är riktad till 
dem personligen kan de välja att 
svara i sitt eget namn. Kommuni-
katören ansvarar då för att ta bort 
eventuella olämpliga inlägg. Det 
är till exempel inte tillåtet med 
personangrepp.<

Text: Emma Kraft

Bra med nya sätt att få en dialog 
med Karlstadsborna. Vi hoppas 
på många givande samtal på 
Facebook!

 Maria Ohlsson (M) 
”Skönt att komma 
igång och jobba 
igen, nya möten med 
trevliga, spännande 
människor. Idag ska 
jag träffa representanter 
från socialförsäkringsutskottet.”

Per-Samuel Nisser (M)

Varför startar ni 
den ny sidan 
Kommunpolitik i 
Karlstad?

Vilket är ditt 
senaste privata 
inlägg?
 
10 AUGUSTI 2012

MÖT DINA 
POLITIKER PÅ       
    ACE-BOOK



7S e p T e M b e R  2 0 1 2

Niklas Wikström (Fp)
”Sitter just och läser 
partiledarnas 
sommartal. Skrattar 
gott åt björklunds 
avslutning …”

Henrik Lander (C)
”Testat moutainbike på 
brattforsheden idag, 
riktigt kul men 
jobbigt  … Slutade 
med att jag blev med 
cykel så nu blir det fler 
turer!”

Lena Melesjö Windahl (S) 
”Lyssnar på eU-minister 
birgitta Ohlsson om 
feminismen och 
bristen på jämställdhet 
i europa.”

Håkan Svenneling (V)
”en dröm har gått i 
uppfyllelse! 
Kebnekaise är 
bestiget. Supertrött 
men glad!”

Britt Engqvist (SD)
”Jag har köpt ett 
’riktigt’ piano! Alltså, 
ett av den gamla 
hederliga sorten. Nu 
får vi se om jag kan 
spela.”

Per-Inge Lidén (Mp)
”Vaknade just upp i en 
vik på Timmer-
öarna och ska ta ett 
morgondopp.” 

Fakta

Förväntansfulla. Kommunalråden Henrik Lander (C), Lena Melesjö Windahl (S) och Maria Frisk (Mp) ser fram emot många intressanta 
diskussioner med Karlstadsborna och hoppas att den nya Facebook-sidan kan öka intresset för vad som händer i kommunen. 
.

Skillnaden mellan Karlstads kom-
muns Facebook-sidor: 
• facebook.com/
 karlstadskommun

Det här är fortfarande 
Karlstads kommuns 
huvudsida där Karlstads-
borna är välkomna med inlägg 
kring allt som rör kommunen. 
beröm, klagomål, synpunkter och 
frågor. Där förekommer ingen 
politisk diskussion.

• facebook.com/
 kommunpolitikikarlstad

Kommunpolitik i Karlstad 
är ett forum för att 
diskutera politik eller bara hålla koll 
på vad som händer i kommunen.

# Flera politiker twittrar 
också – under hash-
taggen #054pol. I höst 
kommer tweetsen att 
synas på en storbildsskärm 
under kommunfullmäktiges 
möten.
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Anslagstavlan

uppTäCK KArLsTAD MeD NY App!
Var ligger närmaste motionsspår, 
badplats eller kulturhistoriska byggnad? 
Det får du reda på om du laddar ner Karl-
stads kommuns nya app Karlstadkarta.

bland områden som presenteras 
finns badplatser, bibliotek, museer, 
parker, kulturhistoriska byggnader, 
parkeringsplatser, förskolor, skolor, 
lediga tomter, cykelleder, motionsspår 
och vandringsleder. Genom att klicka på 

symbolerna i kartan får du mer informa-
tion om det du är intresserad av. Du kan 
också få en vägbeskrivning dit.

– bilder och beskrivningar av kulturhis-
toriska byggnader är min favorit. Det är 
enkelt att ta reda på mer om Karlstad när 
man är ute och går, säger Susanne eds-
gård, lantmäterichef. Än så länge finns 
appen för ipad och iphone men vi hoppas 
kunna släppa den för android också. 

rIKTIGA
HjäLTAr

Vardagshjältar. björn Vestberg, Anna Axelsson och Sofia Strandberg, arbetar med 
ensamkommande flyktingbarn på Familjeavdelningen. De är en av kommunens fyra 
vardagshjältar. 

Rudsängens förskola                      
– avdelning diamanten
Personalen på avdelningen dia-
manten på Rudsängens förskola får 
både barn och föräldrar att känna 
sig trygga. De ser till varje barns 
behov.

8 Med kampanjen ”Vardags-
hjältar” uppmärksammar 
Karlstads kommun för 
tredje året i rad goda exempel 
på verksamheter för barn och 
unga som skapar livskvalitet 
för Karlstadsborna. Här är årets 
pristagare:

Familjeavdelningen                         
– ensamkommande flyktingbarn
På familjeavdelningen finns goda 
förebilder som på ett engagerat 
sätt integrerar ensamkommande 
flyktingbarn i det svenska sam-
hället.

Karlstads stadsbibliotek                 
– barn- och ungdomsavdelningen
På Karlstads stadsbiblioteks barn- 
och ungdomsavdelning kan barn 
och vuxna lära och ha kul tillsam-
mans. Personalen har förutom att 
ge läsglädje också skapat ett brett 
utbud av programverksamhet i form 
av musik, teater, pyssel, sagoberät-
telser och andra kulturupplevelser.

Tingvallagymnasiet                         
– stödverksamheten
Personalen på stödverksamheten 
på Tingvallagymnasiet hjälper och 
inspirerar när skolarbetet känns 
svårt. Med kunskap och glädje får 
de varje elev att utvecklas. <
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I slutet av november flyttar 
Rådrummet från Kungs-
gatan till bibliotekshuset i 
Karlstad. När Kontaktcenter 
öppnar i bibliotekshuset 
i början av 2013 når man 
Rådrummet genom att 
ringa, e-posta eller besöka 
Kontaktcenter. 

Rådrummet kommer även 
fortsättningsvis att erbjuda 
kostnadsfri rådgivning inom 
områdena konsument, 
energi- och klimat, avfall, 
transport och miljö samt 
Fairtrade. 
  

RÅDRUMMET FLYTTAR

KurssTArT För
MILjöDIpLOMerING

8 I juni 2011 fick åtta 
företag sina miljödiplom 
efter att ha gått kommunens 
miljöutbildning. Nu är det 
dags för nästa omgång. 

Vill du också miljödiplomera 
ditt företag? Nästa kursomgång 
startar den 2 oktober. 

Att få en miljödiplomering 
innebär att ditt företag lär sig 
att minska miljöpåverkan och 
spara både energi och pengar. 
Diplomeringen är också ett 
marknadföringsverktyg med 
möjligheten att öka konkur-
renskraften. 

Anmäl dig till 
Karolina Pettersson på telefon 
054-540 10 27 eller mejla 
karolina.pettersson@karlstad.se<

Historia

Residenstorget
Residenstorget, 
som ligger efter 
älvstråket mitt i 
Karlstad, är en 
plats med gamla 

anor. Förr låg hamnen här och det 
var en stor handelsplats. Strax 
norr ut låg järnvågen där man 
vägde värmländskt järn innan 
det skepp-ades ut ur hamnen. 
Under flera århundraden var 
järnavgifterna stadens största 
inkomstkälla. 

platsen har genom tiderna 
haft olika namn som Hamn-
torget, Salttorget, elftorget och 
Gryttorget. År 1916 fick torget 
en fontän, stenterrasser och 
planteringar. Tio år senare togs 
fontänen bort och man satte 
upp statyn på stadens grundare, 
hertig Karl, sedermera Karl IX. 

Statyn är 
gjord i brons 
av bildhugg-
aren Christian 
eriksson från 
Arvika. 
Den visar 
Karl IX som 
en renäs-
sansfurste 
med stadens 
privilegiebrev 
i handen. på 
sockeln under 
Vasaättens 
vapen står 
”Urbem 
condidit 1584”. 
Det betyder; 
han grundade 
staden 1584.  Där finns
också två inristade motiv. ett 
föreställer arbetet i en stång-
järnssmedja och det andra visar 
skogsfinnarnas svedjebruk. 

Klarabron, som leder fram 
till residenstorget, är stadens 
äldsta brofäste och det var 
under flera århundraden den 
enda fasta förbindelsen mellan 
fastlandet och Tingvallaön. År 
1800 byggde den ryktbare C J 
Heublein, kallad för Hybelejen, 
en bro som användes i 150 år. 
När den blev för smal ersattes 
den med dagens bro, som blev 
klar 1938. 

Residenstorget ramas in av 
tre stora byggnader; Residenset 
som byggdes 1871, Hypoteks-
huset från 1853 och gallerian 
Mitt i City som invigdes 2006.
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”Jag var en av årets sommarlovs-
entreprenörer och jag har länge 
haft en dröm om att skriva och 
kanske frilansa som journalist i 
framtiden. När jag hörde talas om 
sommarlovsentreprenörer tyckte 

8 17-åriga Sigrid Kjellgren, 
som drömmer om att bli 
frilansjournalist, skriver om hur 
hon upplevde veckorna som 
sommarlovsentreprenör:

ingår även mycket eget arbete, den 
första veckan var fokus på gemen-
samma aktiviteter för att sedan 
flyttas till varje enskilt företag med 
coachning och tid för arbete på egen 
hand. Vi var 17 deltagare i sommar 
med åtta olika företag som ägnar 
sig åt alltifrån konsertfotografering 
till rengöring av datorer. 

Jag är glad att jag sökte och 
känner mig inspirerad att fortsätta, 
kanske kommer jag bli journalist 
ändå?”<

Text: Sigrid Kjellgren

Vill du bli nästa års sommarlovs-
entreprenör? Kontakta erika Gunnarsson 
på erika.gunnarsson@karlstad.se eller 
gå in på karlstad.se och läs mer.

KICK FÖR ENTREPRENÖRER
MED JOBBDRÖMMAR

8 Sommarlovsentreprenörer är en satsning av Karlstads kommun 
för att ge elever i ettan och tvåan på gymnasiet möjlighet att starta 
och driva egna företag i tre veckor under sommarlovet. 

Alla deltagare får ett startkapital på 2 000 kronor. 

Skrivardröm. Sigrid Kjellgren inspirera-
des till att satsa på journalistyrket.

Fler sommarlovsentreprenörer

Namn: Jesu Mehler 
Ålder: 18 år
Företag: Zoo-man
Affärsidé: Sälja äkta 
hembakade American 
Cockies                

Namn: Fanny 
eriksson, återförsäl-
jare av Alkostickan 
tilsammans med ebba 
Jeppsson, Yasmin 
Runo och Amilia 
Östman  
Ålder: 17 år
Företag: Alkostickan 
Affärsidé: Sälja och göra reklam 
för Alkostickan – ett vägledande 
nykterhetstest

Namn: Sebastian 
bångerius, driver 
företaget ComClean 
tillsammans med 
Johan Runestam 
Ålder: 18 år
Företag: ComClean 
Affärsidé: Städa datorer i Karlstad 
och Hammarö från damm och andra 
otrevligheter som kan hamna i dem. 
Hemsida: ComClean.se

Namn: Natalie 
Lindeskow
Ålder: 17 år
Företag: 
Lindeskows Foto 
Affärsidé: Ta levande 
bilder från konserter

jag det lät som ett bra tillfälle att 
få hjälp med att göra det jag ville – 
samtidigt som det verkade mycket 
roligare än ett vanligt sommarjobb.  

Innan jag sökte trodde jag att 
företagande var något krångligt 
som styrdes av komplicerade regler 
och att man snart skulle dränkas 
i formalia om man gav sig i kast 
med det. Nu vet jag emellertid 
bättre. Under de tre veckorna har 
vi lyssnat på inspirerande föredrag 
av entreprenörer som har berättat 
om sin egen verksamhet, men vi 
har även fått nog så välbehövliga 
besök av Skatteverket och en revi-
sionsbyrå. Men det mest slående är 
ändå hur drivna och engagerade alla 
verkar och att man faktiskt kan få 
hjälp om man har kört fast eller är 
osäker. All entusiasm har smittat 
av sig på mig, det är roligt att driva 
företag! Det är en stor frihet att 
man kan utveckla verksamheten 
själv efter de idéer man får.

Vi har hållit till i gymnasie-
förvaltningens lokaler och både 
kaffemaskiner, telefoner och hjärnor 
har gått på högvarv. Men i kursen 

Entreprenörer. Unga som fick chansen att driva eget sommaren 2012.
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Karlstads kommun arbetar 
ständigt med att höja kvaliteten 
på sina tjänster så att servicen till 
Karlstadsborna ska bli bättre.

– Till exempel så tar det för 
lång tid att söka bygglov idag. 
Karlstadsborna har rätt att få veta 
hur lång tid det tar att få hjälp, 
precis som när de gör affärer, säger 
kommunalrådet Peter Kullgren 
(KD).

Servicegarantierna bearbetas 
fortfarande politiskt. Men den 
första november finns de att läsa 

Bättre service. Den 1 november inför Karlstads kommun servicegarantier.

GARANTERAT SNABB SERVICE!
8 Som Karlstadsbo är du garanterad barnomsorgsplats, bygglov 
eller ekonomiskt bistånd inom en viss tid. Från den 1 november höjer 
Karlstads kommun nivån på sin service ytterligare. Lever kommunen 
inte upp till det som är utlovat, kommer Karlstadsborna att 
kompenseras på något sätt.

på karlstad.se. Det kan handla om 
att snabba upp väntetiden för att få 
bygglov, ekonomiskt bistånd eller 
plats inom barnomsorgen.

– Vi ska tydliggöra vad man 
kan förvänta sig av kommunen 

som företagare och Karlstadsbo, 
säger Peter Kullgren.

De tjänster som har valts ut är 
de som Karlstadsborna efterfrågar 
mest. Stämpeln som du ser på bil-
den ovan är ett bevis på att kom-
munen garanterar invånarna en viss 
service. Lever kommunen inte upp 
till det som är utlovat, kommer 
Karlstadsborna att kompenseras 
på något sätt. Det kan vara en 
fribiljett till det nya badhuset, 
gratismånader inom barnomsorgen, 
rabatt på bygglovsavgiften eller i 
vissa fall en muntlig förklaring till 
varför det har dröjt.<

Text: Kristina Ohlsson

Har du förslag på andra tjänster där du 
tycker att servicen kan bli bättre? Då kan 
du höra av dig till kommunen på telefon: 
054-540 00 00.

Det ska bli 
tydligare vad 
man kan 
förvänta sig av 
kommunen. peter Kullgren 

(KD).
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8 Ett kallbadhus i älven utanför teatern, Älvgatan förvandlad till strövvänligt 
kajområde och Båten flyttad. Det är några av de idéer som kommunens arbets-
grupp tagit fram för att utveckla området längs älven från Älvgatan förbi Residens-
parken till Museigatan. Nu får Karlstadsborna tycka till om gruppens förslag.

inte bara med nyproducerade galle-
rior. Och vi på kommunen kan ju 
börja med att öppna upp kvarteret 
Almen som vi själva äger vid 
Stadshuset. Det är en utmärkt 
plats för till exempel ett kulturkafé 
och bageri – det finns en gammal 
vedugn i ett av gårdshusen.

Den gamla allén, som 
planterades längs med vattnet 
redan på 1700-talet, ska enligt 
arbetsgruppens förslag renoveras 
och parkeringsplatserna tas bort. 
Men biltrafik ska inte helt förbju-
das – istället görs området om till 
en bred kaj, där trafiken ska ske på 
de gåendes villkor. Också framför 
residenset kommer trafiken på sikt 
att förändras.

– Det är en av Karlstads mest 
trafikintensiva platser, här passerar 
cirka 5 000 fordon per dygn och det 
gör att det egentliga torget framför 
residenset domineras av trafik. Vi 

vill lyfta en av Karlstads vackraste 
platser, säger Måns Hallén.

Båten flyttad
Och redan i det förslag som nu 
visas är den omdiskuterade Båten 
borta.

– Det får gärna finnas en båt 
mellan broarna, men inte just 
på den nuvarande platsen. Det 
skymmer vyn utåt vattnet och 
dessutom hindras samspelet med 
Teaterparken på andra sidan.

Bland arbetsgruppens idéer finns 
också att i samråd med ägaren 
till gatuköket Timmys förändra 
byggnadens utformning.

– Det vore ett enormt tillskott 
för Residensparken med en vacker 
paviljongliknande byggnad där 
man kan köpa goda saker!

Dessutom föreslår gruppen 
ett kallbadhus i vattnet utanför 
teatern. Ett sådant låg kring förra 

– Älvgatan är den mest intressanta 
kulturhistoriska gata vi har i Karl-
stad, men tyvärr lite bortglömd. 
I dag domineras gatan av trafik och 
vattenkontakten tas nästan inte alls 
tillvara. Dessutom vänder de vackra 
husen, som alla klarade sig undan 
branden 1865, ”baksidan” utåt med 
grindar och plank. Här finns en 
enorm potential att i samverkan 
med fastighetsägarna förändra och 
öppna upp, konstaterar statsarki-
tekt Måns Hallén som är gruppens 
projektledare.

På de gåendes villkor
Arbetsgruppens övergripande idé 
är att utifrån ett kulturhistoriskt 
perspektiv utveckla hela sträckan: 
Älvgatan – Residensparken – 
Museigatan, till ett grönskande 
promenad och upplevelsestråk 
med bryggor, båt- och sittplatser, 
gränder, butiker, caféer och 
restauranger.

– Stan behöver fler gröna miljöer 
för att locka människor, det räcker 

Här KAN VI FÅ LITE
VENEDIG-KÄNSLA!

Älvpromenad. Stadsarkitekt Måns Hallén föreslår att 
Älvgatan – Residensparken – Museigatan förvandlas till 
en promenad med kultur, grönska och vatten i fokus. 

Arbetsgruppen som tagit fram 
modellen består av tjänstemän 
från kultur och fritids-, teknik 
och fastighets- samt stadsbygg-
nadsförvaltningen. Dessutom 
ingår representanter från Centrum 
Karlstad och Värmlands museum. 
Gruppen samverkar också nära med 
fastighetsägarna i området.
När medborgarna sagt sitt om 
förslaget bestämmer politikerna 
vilka åtgärder som ska vidtas och i 
vilken takt. Målet är att börja med 
vissa markarbeten 2013.

Fakta
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Vi frågar
Hur skulle du vilja att älvstråket 
utvecklas?

Det vore bra att ta tillvara vattnet 
mera. Om man skaffar båt någon 
gång i framtiden skulle det ju vara 
kul att kunna ta den in till stan och 
lägga till här vid kajen i någon typ av 
liten hamn.

Jan 
Eriksson, 
Stodene

Jag gillar de gamla husen på Älvga-
tan, de får mig att tänka på Gamla 
stan. Tänk om man kunde öppna upp 
området! Vid Almenparken kunde det 
till exempel finnas ett mysigt kafé 
och så skulle man ställa ut massor 
av soffor längs med kajkanten, ända 
från Museiparken till Klaraborgsbron.

Joachim 
Nyqvist,
Södra råtorp

Varför skulle man inte kunna för-
vandla gatorna till gångfartsområde, 
där bilarna bara får köra i gångfart? 
Och det vore kul om husen fylldes 
med fler butiker, i samma stil som 
det antikvariat och den nyttokonst-
butik som finns här nu.

Filippa Klint, 
Kronoparken

TeXT OCH FOTO: CeCILIA HARDeSTAM

Från 17 september till 12 oktober står 
arbetsgruppens modell uppbyggd i 
Wermlandsbankens gamla lokaler vid 
Stora torget i Karlstad. Utställningen 
är öppen dagtid under vardagar. Alla är 
välkomna att studera modellen, fundera 
och ge sina synpunkter på vad de vill 
ha längs stråket. Helt nya idéer är extra 
spännande!

KOM IN OCH TITTA OCH TYCK TILL!

Det är så mysigt med de gamla 
husen och kullerstensgatorna! Tänk 
om det fanns gränder att gå på mel-
lan husen? båten tycker jag absolut 
ska vara kvar, men den får gärna blir 
lite finare och kanske kan man göra 
mer av Residensparken?

Marie Löfgren, 
Färjestad

sekelskiftet nedanför den plats där 
Selma Lagerlöf idag sitter staty.

– Det var otroligt populärt då 
och skulle säkert vara minst lika 
populärt idag. 

Överhuvudtaget kommer 
vattnet att spela en mycket stor roll 
framöver. I arbetsgruppens förslag 
ingår att renovera alla de gamla 
trappor som leder ner till vattnet 
och bygga bryggor där man kan 
lägga till med småbåtar. 

– Vi vill skapa lite Venedigkänsla. 
Men den största förändringen 
kommer vi människor att stå för! 
Den skapas då vi börjar använda 
området på ett annat sätt: går där 
och samtalar, smiter in i någon 
liten butik på lunchen, väntar på 
att en kompis ska plocka upp oss 
med sin båt …<

Text och foto: Cecilia Hardestam
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Evenemang

eM I CURLING AVGÖRS
HÄR I KARLSTAD

8 Den 7–15 december avgörs Europamästerskapen i curling i 
Karlstad. 46 lag tävlar om EM-titeln i Löfbergs Lila Arena.  

Marie Henriksson, ordförande i 
Karlstads curlingklubb. 

Starka hemmalag 
Det är herrarna i Team Värmland, 
rankade femma i världen, och 
Team Ahlmark med Anette 
Norberg i spetsen, som är de stora 

Under en vecka i december kom-
mer curlare från hela Europa till 
Karlstad. Det är fjärde gången som 
EM i curling arrangeras i Sverige – 
och första gången i Karlstad. 

– Det känns jättekul. Karlstad 
har alltid varit väldigt starka på 
både dam- och herrsidan, säger 

hemmahoppen. Med stor sannolik-
het kommer de att tävla i EM, men 
det avgörs först senare i höst. 

– Killarna är nästan klara, 
men för damerna är konkurrensen 
större. Där står det mellan Team 
Ahlmark och Skellefteås curlingda-
mer, säger Marie Henriksson. 

Huvudtävlingarna kommer att 
hållas i Löfbergs Lila Arena. En 

MerA QueeN!

Högt rankade. Herrarna i Team Värmland är rankade         femma i världen. Med stor sannolikhet kommer de att vara med och tävla i eM i Karlstad i december. 

Hemmahopp. Team Ahlmark består av från vänster: coachen Örjan erixon, 
Anette Norberg, Cissi Östlund, Sabina Kraupp och Sara Carlsson.

Showen Keep yourself alive gjorde succé 
på Scalateatern i mitten på augusti. Nu 
kommer den nya hyllningsshowen till 
Queen tillbaka under två helger i höst: 
9–10 och 16–17 november. 

på scen står Johan boding uppbackad 
av Night of Queen band & choir. Keep 
yourself alive, som är namnet på 
konserten, är också namnet på spår 
ett på Queens första platta från 1973. 
Under showen spelas låtar från albumet 
Sheer heart attack. Det bjuds också på 
en hitkavalkad med några av de största 
hitsen. 

Showen är en uppföljare till The show 
must go on och A night at the opera. 
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– Vi är väldigt nöjda. Allt har varit 
över förväntan, både när det  
gäller lokalen och antalet besökare. 
Nu ser vi fram emot hösten och de 
besökare som kommer då. Vi har 
många gruppbesök inbokade. 
Hur många besökare har ni haft?

– Vi har passerat 20 000 besökare. 
Tisdagar har varit den populäraste  
dagen att besöka konsthallen, 
annars har det varit jämt fördelat 
under  veckan med ett snitt på runt 
400 personer per dag.
Mest Karlstadsbor eller turister?

– Det har varit mycket besökare, 
både turister och Karlstadsbor. 
Utanför Värmland har vi haft mest 
besök  från Mellansverige, men 
också från Danmark och Norge, en 
del tyskar och fransmän.
Vilken har varit den mest långväga 
gästen?

– Det måste ha varit en grupp från 
Kina. USA har vi också haft  
besökare i från.
Vilken har varit den vanligaste 
kommentaren om konsthallen?

– ”Å, vilken otrolig konstnär han är 
Lars” och ”Vilken fantastiskt  
utställning!” Det har varit de vanli-
gaste meningarna i gästboken. Vi  
är redan inne på gästbok nummer två.
Hur ser planerna ut för i höst?

– Det kommer att hända lite olika 
saker. Först ut är en kväll med  
Morgan Ödman som var chef på 
Sandgrund. Han kommer hit onsda-
gen den 26  september och pratar 
om dansrestaurangen Sandgrunds 
olika epoker. Sedan så har vi en ny 
gästutställare, konstnären patrik 
Andiné. Lars själv kommer att byta ut 
sin konst en gång per år, inför varje 
sommar. 

Text: Kristina Ohlsson

Hur var sommaren på
Sandgrund Lars Lerin?

… Gertrud Lefverström, ansvarig, för 
Sandgrund Lars Lerin som har varit 
öppet i drygt tre månader nu. 

Hallå där …
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dagsbiljett kostar mellan 100 och 
400 kronor. B-gruppens matcher 
däremot är gratis att gå och titta på 
i Karlstad Curling Arena vid Ting-
valla Sportcenter. Där görs det upp 
om de sista platserna i A-gruppen. 

Publik från hela Europa 
Det kommer publik från hela 
Europa till Karlstad under curling-

EM. 29 miljoner personer såg 
tv-sändningarna från curling-EM 
i Moskva i fjol. Norge är värd för 
tävlingarna nästa år, så det väntas 
extra mycket norrmän till Karl-
stad. Andra stora publiknationer är 
Skottland, Schweiz, Tyskland och 
Ryssland.<

Text: Kristina Ohlsson

Nu till helgen 28-29 september är det dags igen för 
Smaka på Värmland, mässan i Mariebergs-
skogen för alla med intresse för när-
producerad mat. Förra året lockade 
mässan över 7 000 besökare. Ett 
  60-tal matproducenter och konst-
    hantverkare ställer ut på årets mässa. 
        Arrangör är Hushållningssällskapet i 
           Värmland i samarbete med Karlstads kommun, 
       Länsstyrelsen i Värmland och 
                             Region Värmland. 

MATMässA 28–29 sepTeMBer

Vill du arbeta ideellt 
under curling-EM? 
Kontakta: info@kck.se
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Högt rankade. Herrarna i Team Värmland är rankade         femma i världen. Med stor sannolikhet kommer de att vara med och tävla i eM i Karlstad i december. 
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KONSTRUKTÖR: OXUDDe MeDIA
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KONSTRUKTÖR: OXUDDe MeDIA

Lös krysset – tävla om Queen-biljetter och soliga USB-minnen!
Det räcker med att lista ut orden som ska skrivas in i de 
färgade rutorna i krysset. Mejla lösningen till korsord@
karlstad.se eller skicka in kupongen med lösningen till:
Karlstads kommun, kommunikationsenheten, 651 84 
Karlstad. 

Rätt lösning: 

Märk mejlet eller kuvertet med ”Lösning korsord”. Senast den 
5 oktober vill vi ha lösningen. Vinnarna publiceras på 
karlstad.se den 10 oktober. Lycka till! 

bland de med rätt lösning vinner två personer två biljetter 
vardera till Queens hyllningsshow Keep yourself alive på 
Scalateatern. Vi lottar också ut fem USb-minnen med 
Karlstadssolen på. 

Namn: 

Adress: 

postadress: 

Telefon: 

Rätt lösning i juninumret var: Kör mot sluss med båtbuss.

Krysset 


