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AT&T

Du har väl inte missat appen Mitt Karlstad? Den är ett enkelt sätt att 
komma i kontakt med Karlstads kommun. Den hjälper dig också att 
hålla koll på vad som händer i Karlstad. 

 – APPEN MITT KARLSTAD är  
ett enkelt sätt för Karlstadsborna att 
komma i kontakt med kommunen, 
säger Lisbeth Malmström.

Genom appen kan du också ta  
del av viktiga meddelanden som 
kommunen skickar ut. Det kan handla 
om olika kriser eller annan information 
som rör många i kommunen. Vill du  
ha meddelanden via appen så ska du  
tillåta push-notiser i telefonen. 

Alla kontaktvägar finns samlade i 
appen. Via appen kan du ringa, skicka 
meddelande eller skriva till oss på 
Facebook och Twitter. Ställ frågor, 
skicka in synpunkter eller gör en 
felanmälan. Du kan bifoga bilder och 

peka ut platser på kartan för att vi  
ska kunna ge dig bästa möjliga hjälp. 
Vi svarar då inom två arbetsdagar.

Via appen kan du även få  
information om vad som händer i 
Karlstad, bland annat om olika  
evenemang eller läsårstider i skolorna. 

– Hittills har 7 000 personer laddat 
ned appen, den är ett bra komplement 
till våra övriga kanaler, säger Lisbeth.   
 Text: Robin Johansson

Lisbeth Malmström  
kommunikationsstrateg 
Karlstads kommun

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. 

Du vet väl att du även kan läsa 
tidningen på webben? Surfa in på 
karlstad.se/vi-i-karlstad – där kan du  
läsa tidigare nummer och senaste 
tidningen som bläddringsbar pdf.

TIPSA OCH VINN ETT BADLAKAN!
Tack för de synpunkter vi har fått in om 
tidningens innehåll! Fortsätt gärna att 
tipsa om vad du vill läsa mer om. Mejla  
till linda.olsson@karlstad.se  
Du har chansen att belönas  
med ett fint badlakan med  
vår glada sol på.

Glöm inte att skriva din  
adress och märk ditt mejl  
med ”Vi i Karlstad”.
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VAD VILL  
DU LÄSA  

OM?

APPEN MITT KARLSTAD

Appen Mitt Karlstad fungerar till 
Iphone-, Android- och Windows- 
telefoner.

För Iphone:
•  Ladda ned appen från App Store.

•  Appen kräver iOS 5.0 eller senare.

•  Appen funkar med Iphone, Ipad och  
Ipod touch. 

För Android- och Windows:
•  Ladda ned appen från Google play.

•  Kräver Android 2.2 eller senare. 



Många hör av sig till Karlstads kommun och 
undrar vad som gäller i gång- och cykeltrafiken. 
Visste du till exempel att det inte är cykelbana  
i mitten på Drottninggatan? 

Ingemar Johansson, trafikingenjör på  
kommunen, reder ut reglerna vid olika  
trafiksituationer. 

 INGEMAR FÅR IN MYCKET FRÅGOR kring vilka regler  

som gäller vid gång- och cykelbanor. 

– Trottoarer är enbart till för gångtrafikanter. På de delade 

gång- och cykelbanorna gäller högertrafik för cyklisterna. För 

fotgängarna finns det inga allmänna regler för vilken sida de ska 

gå på, men vi rekommenderar att de går på vänster sida så att 

de möter trafiken, säger Ingemar Johansson.

På vissa ställen finns det också uppdelade gång- och 

cykelbanor, något som det satsas lite extra på just nu. Där  

är det tydligt markerat vilken sida som är för fotgängare och 

vilken som är för cyklister.

– Vi håller på att bygga om en del stråk där gång- och  

cykelsidan delas. Förr var de banorna tre meter breda, nu ska  

de breddas till minst fyra meter. Banorna kommer att delas  

med en heldragen linje. För cyklisterna är det högertrafik,  

precis som vanligt, berättar Ingemar. 

Övergångsställen
Vid övergångställen är det bilisterna som har det största 

ansvaret. Men den som ska korsa gatan behöver också vara 

uppmärksam.

– Bilisten har väjningsplikt, men det betyder inte att den  

som ska gå över gatan inte behöver se sig för. Det är jätteviktigt 

att alltid vara uppmärksam, säger Ingemar.

Gågator, som till exempel Drottninggatan, är till för alla. 

Gångtrafikanter och cyklister får dela på hela ytan. Det är alltså 

ingen cykelbana i mitten.

– Det är en vanlig missuppfattning att det skulle vara en 

cykelbana i mitten. Fotgängare har rätt att vistas överallt.  

Tanken är att vi ska visa hänsyn till varandra, säger Ingemar.

De så kallade delade ytorna, en upphöjd korsning, som bland 

annat finns i korsningen utanför Åhléns brukar vara ett av de 

ställen som leder till förvirring. 

– Varken bilister eller fotgängare har företräde vid de 

platserna. Där brukar vi hänvisa till något som kallas ögon- 

kontaktsprincipen. Det innebär att bilister och gående ska  

ha ögonkontakt för att avgöra vem som ska få företräde.

GÅNG- OCH  

CYKELBANOR

UPPHÖJD 
KORSNING

GÅGATOR
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Med grävskopor i nästan varje gathörn märks det att mycket är på gång i 
centrala Karlstad. 

– Karlstad med alla älvgrenar ger stora möjligheter till attraktiva miljöer. 
Genom höga ambitioner, stor vilja och engagerade invånare har ett omfattande 
arbete med att utveckla Karlstads centrum startat, säger Ingrid Näsström, 
stadsbyggnadsdirektör på Karlstads kommun. 

förändras, men hur är ännu inte bestämt.  
– Vi kommer att bjuda in våra 

invånare att vara med i den processen. 
Det är alltid spännande att veta hur 
Karlstadsborna vill att staden ska 
utvecklas.

Flera projekt är på gång för att  
stärka Karlstads centrum. Nya 

Älvpromenaden är delvis en outnyttjad 
resurs med många förutsättningar att 
bli en mötesplats för Karlstadsborna.

– Tanken är att man ska känna  
den större stadens puls och den mindre 
stadens lugn. Det blir fantastiska 
miljöer med Klarälven som gemensamt 
tema, berättar Ingrid. 

 CENTRUM UTVECKLAS så att 
invånare och besökare enkelt och tryggt 
kan färdas med både cykel och buss.  

– Vi önskar att fler bilister väljer  
att åka kollektivt och att Karlstad 
utvecklas på ett tryggt och säkert  
sätt, säger Ingrid Näsström.

Även Stora torget kommer att  
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SPÄNNANDE UTVECKLING AV CENTRALA KARLSTAD

ÖSTRA TORGGATAN FÅR BÄTTRE 
GÅNGSTRÅK OCH EN HELT NY CYKEL-
VÄG. RONDELLEN SKAPAR EN NY 
ENTRÉ IN TILL CENTRUM.

Östra Torggatan ska bli en trevligare 
plats att vistas på. Arbetet i stort ska 
vara klart i december 2014, de sista 
lagren asfalt läggs våren 2015. 

Så här blir det:
•  Ny cykelbana. 
•  Nya upphöjda gångpassager för  

att öka säkerheten för gående. 

•  Smalare bilväg så att hastigheten  
på sträckan sänks.

•  Rondell i korsningen Östra  
Torggatan/Norra Strandgatan  
för ökad trafiksäkerhet. 

•  Nya friska träd och stenplattor.
•  Nya vatten- och avloppsledningar  

samt fjärrvärme.

 ÖSTRA TORGGATAN



•  Övergångsställe, Brogatan, Sundsta.
•  Gång- och cykelväg samt övergångsställe,  

Ramgatan, Våxnäs.
•  Pendlarstråk för cykel, från centrum till Hultsberg  

och från centrum till Hammarö.
•  Timglashållplats, Färjestadsvägen.
•  Busshållplats, Alster.

•  Gång- och cykelväg, Fruktvägen, Skåre.
•  Markvärme och ny markbeläggning, Fredsgatan,  

centrala Karlstad.
•  Upprustning av Vikentunneln.
•  Gång- och cykelväg till Sörmons ridklubb.
•  Väderskydd vid busstationen i Karlstad.
•  Trafiksäkerhetsåtgärder vid Stora torgets busshållplatser.

ÖVRIGA AKTUELLA ARBETEN HÖSTEN/VINTERN 2014–2015

UTEMÖBLERNA SKA STÅ DIREKT PÅ 
MARKEN FÖR ATT ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN 
OCH ATTRAKTIVITETEN.

Kungsgatan ska bli mer tillgänglig,  

tryggheten och trivseln ska öka. Arbetet  

ska vara klart i april 2015. 

Så här blir det:

•  Plattor under uteserveringarna  

så att inga tillgänglighetsramper behövs. 

•  Gång- och cykelväg längs torget.

• Belysning och cykelställ.

•  Markvärme utanför entréerna för enklare 

snö- och halkbekämpning. 

Det blir ett älvstråk utmed Älvgatan, 
Residensparken och Museigatan för att 
utveckla Karlstads centrum och skapa 
Karlstads nya ”solsida”. 

Som ett första steg byggs Älvgatan mellan 
Järnvägsgatan och Pihlgrensgatan om och 
arbetet beräknas vara klart i augusti 2015. 
Målet är att skapa en attraktiv plats för 
Karlstadsbor och besökare att vistas i,  
både för promenader, rekreation och  
som mötesplats. 

Så här blir det:
•  Almentorget byggs om. 
•  Stensättning på Älvgatan.
•  Separata cykelstråk, ett i varje riktning. 
• Gångbana längs med kajen. 
• Plantering av nya friska träd. 
•  Sittplatser längs kajen och på den  

nya torgytan. 
• Flera konstverk. 
•  Enkelriktad trafik.
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ÄLVPROMENADEN ÄR HELA STRÅKET LÄNGS MED 
ÄLVGATAN, RESIDENSPARKEN OCH MUSEIGATAN. 
MÅLET ÄR ATT UTVECKLA ETT ATTRAKTIVT  
CENTRUM FÖR KARLSTADSBORNA.

SPÄNNANDE UTVECKLING AV CENTRALA KARLSTAD URSÄKTA  
RÖRAN VI  

BYGGER OM!

 KUNGSGATAN

 ÄLVPROMENADEN
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 DET NYA KRAFTVÄRMEVERKET är 
Karlstads kommuns största investering 
någonsin. Det är en långsiktig satsning 
som kommer att betyda mycket för 
Karlstadsborna, miljön och regionen.

– Med vårt nya kraftvärmeverk 
säkerställer vi levereransen av fjärr-
värme för en lång tid framöver. 
Investeringen ger oss också möjlighet 
att hålla priset nere på sikt eftersom vi 
sänker våra produktionskostnader, säger 
Peo Ajaxson, kommunikationsansvarig 
på Karlstads Energi.

Med det nya kraftvärmeverket 
fördubblar Karlstads Energi sin 
förnybara elproduktion. Vid Heden- 
verket kommer det att produceras el 
motsvarande årsförbrukningen för  
cirka 65 000 lägenheter.

Nya arbetstillfällen i regionen

Den nya pannan kommer enbart att 
eldas med trädbränsle som till största 
delen består av grenar och trädtoppar. 
Ett bränsle som annars hade gått  
till spillo. 

– Eftersom vi hämtar bränslet  
från i första hand de värmländska  
skogarna bidrar vi också till att skapa 
arbetstillfällen i regionen, säger  
Johan Thelander, huvudprojektledare 
för den nya kraftvärmeanläggningen.

Miljön – den stora vinnaren

Askan som blir kvar efter förbränningen 
av träresterna återförs till skogen. 
Eftersom askan innehåller många  
mineraler hjälper den ny skog att  
växa upp.

– Miljöfrågan har givetvis legat  
i fokus. Med det nya kraftvärmeverket 
kan vi fasa ut den sista fossila oljan 
vilket gör miljön till den stora  
vinnaren, säger Johan.

Arbetet med det nya värmeverket 
har pågått i fyra år.

– Det har varit många faser i det 
här projektet så det känns jättekul att 
det har gått så fantastiskt bra hela 
vägen, avslutar Johan.  

  

 Text: Robin Johansson Foto: Lisa Härdne

FAKTA OM DET  
NYA VÄRMEVERKET

•  Kostnaden för investeringen ser ut  
att bli drygt 900 miljoner kronor,  
minst 100 miljoner lägre än vad  
som beräknades från början.

•  Karlstad började producera fjärr- 
värme redan 1948, det var vi först  
i Sverige med.

•   Karlstads Energi har ungefär 5 000 
fjärrvärmekunder, men ungefär  
50 000–60 000 människor är 
beroende av fjärrvärme i hemmet,  
på jobbet eller någon annanstans  
i Karlstad.

•  Totalt har 1 200 personer varit 
involverade i bygget. Som mest har  
300 varit på byggplatsen samtidigt.

•    Utöver tre anläggningar vid 
Hedenverket har Karlstads Energi 
reservpannor runt om i staden som 
säkerställer att fjärrvärme alltid kan 
levereras även om något händer  
med Hedenverket.

NYA KRAFTVÄRMEVERKET – 
SNART ÄR DET I DRIFT 

Johan Thelander, projektledare för den nya 
kraftvärmeanläggningen, har arbetat i fyra år 
med projektet.

Just nu testkörs det nya kraftvärmeverket på Heden. Den 17 november  
tar Karlstads Energi över anläggningen. I projektet, som har kostat 
nästan en miljard kronor, är miljön den stora vinnaren. 



DET ÄR OLIKA FAKTORER som avgör 
när gatljusen tänds och släcks. Vi har 
ett centralt placerat skymningsrelä här 
i Karlstad som känner av både ljus  
och mörker. 

Skymningsreläet skickar iväg 
impulser till en centraldator som finns 
placerad i Ånge utanför Sundsvall. 
Datorn känner av om gatlyktorna ska 
tändas eller släckas och skickar sedan 
tillbaka impulserna till alla 330 olika 

belysningscentraler i Karlstads 
kommun. I november till exempel 
brukar lamporna tändas vid 16-tiden 
och släckas vid 08-tiden.

Skulle det bli något fel på systemet 
så finns det ett inbyggt minne som 
sparar väderinformationen från de  
tre föregående dagarna. Då använder  
sig belysningscentralerna av den 
informationen för att avgöra när 
gatlyktorna ska tändas och släckas. 

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.

”DET ÄR ETT HEDERSAMT UPPDRAG” 

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.

Redan i dag är Karlstad en välskött  
kommun, som har bland landets mest  
nöjda invånare enligt Statistiska central-
byråns medborgarundersökning. Ulf vill  
att den utveckling som pågår i olika delar  
av verksamheten fortsätter.

– Vi kommer att förvalta det som är  
bra. Det är fortfarande kärnverksamheterna, 
skola, vård och omsorg, som ligger i fokus. 
Och vi ska ha ordning på pengar, papper  
och personal. Men vi måste ständigt 
utveckla oss och bli bättre, gärna genom 
dialog med Karlstadsborna och alla som 
använder den kommunala servicen.

Ulf hoppas på en bra och intressant  
dialog med invånarna i Karlstad
– Vi finns till för Karlstadsborna och  
har alltid invånarnas bästa för ögonen.  
Det är ett hedersamt uppdrag. Det är  
svårt när förväntningarna är större än  
vad skattepengarna räcker till, men  
otroligt spännande och intressant.  
 Foto: Lisa Härdne

 – DET ÄR JÄTTEKUL att få vara  
med och utveckla staden som man bor i. 
Det byggs redan en hel del i Karlstad och  
det finns ännu mer planer när det gäller 
centrala Karlstad. Mycket kommer att 
hända runt nya resecentrum, Karlstad C. 
Tanken är att staden ska bli mer samman-
hängande och ännu vackrare. Det ska bli 
fantastiskt roligt.

Ulf har lång erfarenhet av att utveckla 
den kommunala verksamheten. I elva år 
har han arbetat som biträdande kommun-
direktör och internationell direktör – ett 
jobb som han trivts med. Det har handlat 
mycket om att förbättra kommunens 
interna arbete, men också om inter- 
nationella projekt inom bland annat IT, 
miljö och klimatområdet.

– När jag nu tar över som kommun-
direktör kommer jag i större utsträckning 
att bli kommunens ansikte utåt. Det är  
väl den största skillnaden. Annars känner 
jag mig redan nu väl insatt i kommunens 
viktigaste frågor.

Ulf Nyqvist är ny kommundirektör i Karlstad från och med den 1 november.  
Som kommunens högste tjänsteman ansvarar han för att Karlstad fortsätter  
att växa och utvecklas på ett attraktivt sätt. 

Namn: Ulf Nyqvist  Ålder: 57 år  
Jobbar som: Kommundirektör 
Började på kommunen: 1989

FRÅGA KOMMUNEN
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DAVID RISFALK,  
UTVECKLARE OFFENTLIG  
BELYSNING PÅ TEKNIK-  
OCH FASTIGHETS- 
FÖRVALTNINGEN  
SVARAR…

När tänds  
och släcks  
gatlyktorna



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

NÄSTA NUMMER AV  
VI I KARLSTAD  
KOMMER DEN 11 DECEMBER

HAR DITT  
HEM RADON?

Radon syns inte, men det är skadligt  
för din hälsa och kan gömma sig på flera 
platser i ditt hem. Vill du kontrollera  
ditt hem så kan du beställa en mätning 
hos Kontaktcenter på telefonnummer 
054–540 00 00. Läs mer på  
karlstad.se/radon

HÖSTLOVSAKTIVITETER I 
MARIEBERGSSKOGEN
Naturum Värmland med intressanta 
fotoutställningar och kafé är öppet hela 
lovet måndag–söndag kl. 11.00–17.00. 

Spännande skattjakt lördag 26 oktober–
söndag 2 november kl. 11.00–17.00. 

Tipspromenad för hela familjen  
lördag 26 oktober–söndag 2 november 
kl. 11.00–17.00. 

Lär känna Värmlands stora rovdjur  
måndag–fredag kl. 13.00. 

Klapphagen i Lillskogen är öppen  
lördag 26 oktober–söndag 2 november 
kl. 9.00–16.00.

HALLOWEENPARAD  

FÖR DE SMÅ
Lördagen den 25 oktober är det
dags för den årliga Halloweenparaden 
som går genom stan. Som vanligt så 
kryllar det av små häxor och trollkarlar  
i centrum. Från kl. 10.00 blir barnen 
sminkade på Clarion Hotell Plaza, där 
det även blir filmvisning med frukt och 
godis. Dansare från Gundegabaletten 
finns med i paraden som går från 
Soltorget mot Museiparken kl. 12.30. 

DET STORA BARNKALASET 
INTE BARA FÖR BARN
Den 22 november genomförs Det stora 
barnkalaset för andra året i rad. Hela 
dagen är kostnadsfri och bjuder på bio, 
pyssel, hästridning, lekar, grillning och 
mycket mer. Det stora barnkalaset kan 
du till exempel besöka på Stora torget, 
Museiparken och i Bibliotekshuset.

Kalaset arrangeras av flera 
organisationer och tar sin utgångspunkt 
i FN:s barnkonvention, som i år dess-
utom firar 25 år. Målgrupp är barn upp 
till 18 år och deras närstående vuxna. 
Mer om Det stora barnkalaset hittar du 
på Facebook, facebook.com/
detstorabarnkalasetkarlstad 

Den 27 oktober till 31 oktober är det 
höstlov. På karlstad.se/kulturlov hittar  
du massor av tips på roliga aktiviteter 
under lovet.

LERA OCH GIPS
Skulptera din favoritfigur i lera och gips. 
Drop-in, ingen anmälan och gratis!
Plats: Skaparverkstan
Datum: Lördag 25/10
Tid: 12:00–15.00 Ålder: 8–12 år

MANGA/SERIEWORKSHOP
Lisa Medin, illustratör och serietecknare, 
lär ut grundläggande teknik för teckning. 
Max 12 deltagare. Kom i god tid!
Plats: Skaparverkstan
Datum: Onsdag 29/10 och torsdag 30/10
Tid: 12.00–15.00 Ålder: 9–13 år
Föranmälan: amalia.linninger@karlstad.se

SKAPARVERKSTAN PÅ TURNÉ
Nu åker skaparverkstan ut på turné!  
Du kan möta dem på IKEA måndag 27/10  
och tisdag 28/10 kl. 11.00–16.00 samt 
på Fröding Arena tisdag 28/10 och 
onsdag 29/10 kl. 12.00–15.00.

RESAN TILL FJÄDERKUNGENS 
RIKE – 3D-FILM

”Resan till fjäderkungens rike” är ett 
storslaget äventyr, filmen är den allra 
första stereoskopiska 3D-film som 
producerats i Sverige.
Plats: Arenan
Datum: Tisdag 28/10 Tid: 14.00  
Ålder: Från 7 år Pris: 70 kronor både  
för stora och små barn.

HÖSTLOVET ÄR KULTURLOV I 

KARLSTAD

22
NOVEMBER

11
DECEMBER


