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profilen: ingemar  
planerar trafiKsäKert

en till logotyp  
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festiValyra i
Karlstad

2 mars får artisterna  en andra chans

Vem Vinner i år?



2 KARLSTADS Kommun | februari 2013

Vi i Karlstad 
Utges av: Karlstads kommun

Redaktör: Linda Olsson 
linda.olsson@karlstad.se

Ansvarig utgivare: Katarina Lindström 
katarina.lindstrom@karlstad.se

Grafisk form: Kommunbyrån 
kommunbyran@karlstad.se

Tryck: Tryckeri Knappen ab,  
iSO 14001-certifierat  
tryckeri. Tryckt på fSC- 
märkt papper.

Upplaga: Cirka 46 000 ex

Distribution: Posten, delas ut till  
alla hushåll i Karlstads kommun.

Platsen Karlstad ska få en ny logotyp som kan användas av  
alla som marknadsför staden. Den nya logotypen innehåller  
ett gradertecken som symboliserar solens värme och det  
varma välkomnandet. Den glada solen fortsätter att vara  
kommunens logotyp. 

 karlstads kommun arbetar  
på många sätt för att bli Sveriges  
fjärde främsta evenemangsstad och 
besökare är en prioriterad målgrupp  
för kommunens tillväxt. Kommunfull-
mäktige har beslutat att marknads-
föringen av Karlstad som event- och 
besöksstad ska samordnas på liknande 
sätt som i till exempel Åre och 
Göteborg, där staden har en logotyp 
och kommunen en annan.

– Därför tar vi fram ett nytt 
varumärke, med logotyp, grafisk profil, 
bilder och texter, som kan användas  
av olika branscher och aktörer när de 
vill berätta om Karlstad för att locka 
fler besökare och inflyttare, säger 
kommunens kommunikationschef 
Katarina Lindström.

Det viktigaste budskapet som 
Karlstad vill förmedla är ”Varmt 
välkommen”. Det är precis så som vi  
vill att alla turister, konferensgäster, 
konsertbesökare, hotellgäster, nyin-
flyttade och alla andra ska känna  
när de kommer till Karlstad.

– Karlstads kommun kommer natur-
ligtvis att fortsätta använda den glada 
solen som sin logotyp. Men nu får vi  
en annan logotyp som komplement, 
eftersom solen bara får användas av 
kommunens verksamhet. 

Utvecklingsarbetet sker till- 
sammans med några av de aktörer  
som säljer och marknadsför Karlstad 
som besöksmål: kommunens turism-
verksamhet och bolagen Visit Karlstad 
och Great Event of Karlstad.  

En helt ny webbplats, för alla  
som vill besöka Karlstad, kommer  
att lanseras i maj. Den ersätter de 
tidigare hemsidorna visitkarlstad.se  

och destination karlstad.se. 
– Vi tycker detta är en jätteviktig 

fråga för Karlstad. För vi behöver 
samarbeta mer. Hittills har vi haft  
flera olika hemsidor med liknande 
information, nu ska vi samla allt på 
samma ställe, säger Mattias Nord,  
vd på Visit Karlstad. 

Text: Kristina fransson

Den nya logotypen får användas av alla som vill 
berätta om platsen Karlstad. 

Den glada solen får bara användas av  
kommunen som organisation.

en logga för staden,  
en för Kommunen  

VI HAR GJoRT  
om TIDnInGEn!

Vi i Karlstad är en tidning från 
Karlstads kommun. Du kanske ser  
att vi har gjort om både utseende och 
innehåll. Den nya tidningen har färre 
sidor men kommer ut oftare – var 
åttonde vecka. Vi vill att Vi i Karlstad 
ska kännas nyttig, att du ska få en 
inblick i vad som händer i Karlstad  
just nu. i varje nummer får du tips på 
evenemang och svar på en fråga som 
kommunen har fått från en medborgare. 
Du får även träffa personer som jobbar 
hos oss och på sista sidan samlar vi 
aktuella nyheter i vårt kalendarium.

Vad vill du läsa om i tidningen?
Vi är nyfikna på vad du vill läsa om i 
kommande nummer av Vi i Karlstad. 
Tipsa oss på info@karlstad.se. fem av 
tipsen belönas med en handduk med  
vår glada sol på. Märk ditt mejl med  
”Vi i Karlstad”.

allt fler bor i Karlstad!
86 964



Vad händer på 

sportloVet

VecKa 9?

åk längd eller slalom 

Det finns många skidspår att välja 

mellan i Karlstads kommun. 

Skutberget, Sörmon och Kronoparken 

driver kommunen själva, resten sköts 

av olika föreningar. Se spårstatus  

på skidspar.se eller respektive 

skidklubbs webbplats.

Bryngfjordsbacken 

Öppet för slalom alla dagar  

under sportlovet mellan klockan  

10.00 och 16.00. i backen finns lift, 

elljus, skiduthyrning, grillplats och  

en mindre värmestuga/kafé.

ett urval av aktiviteter 
under veckan: 

Måndag  
Tillverkning av pärlplattor
Var? Kronoparkens bibliotek  
När? Kl. 14.00-16.00
Tisdag  
Lär dig mer om rymden  
Var? Värmlands museum  
När? Heldag med start kl. 10.15
Onsdag  
Chokladverkstad och tvåltillverkning 
Var? Vikenkyrkan  
När? Kl. 10.00-16.00
Torsdag  
Pimpelfiske på molkomsjön 
Var? Samling vid Molkoms fritidsgård  
När? Kl. 13.00-15.00
Fredag  
Prova på schack! 
Var? barn- och ungdomsavdelningen, 
Stadsbiblioteket  
När? Kl. 14.00-16.00
oBS! Några av arrangemangen  
kräver föranmälan. 

mys i  

marieBergsskogen 

Här kan du åka skridskor  

på den konstfrusna 

isbanan, hälsa på djuren  

i Lillskogen och gå tips- 

promenad i Gammelskogen. 

fika på Naturum Värmland 

eller ät våfflor i Spikgården. 

Skridskobanan är öppen 

från klockan 11.00 till 

20.00. Läs mer på 

mariebergsskogen.se

skridskor Både ute och inne
Vi har många fina isar i Karlstad, en av dem 
är Mariebergsviken. Men du kan också åka 
skridskor inomhus. Här är tiderna för 
allmänhetens åkning under sportlovet:
Kobbs Arena  
måndag-fredag kl. 12.45-15.05
(Måndag, tisdag, torsdag – med klubbor) 
(Onsdag, fredag – utan klubbor)
Tingvalla isstadion  
måndag-fredag kl. 09.00-13.30
Lördag kl. 16.30-19.00

Norvalla ishall  
måndag-torsdag kl. 12.00-15.00  
(Måndag, onsdag – med klubbor)  
(Tisdag, torsdag – utan klubbor)

upplevelseBadet
Måndag, tisdag, torsdag,  fredag kl. 10.00-20.00Onsdag, lördag, söndag  kl. 10.00-18.00

Motionsbassängen har andra öppettider. Se karlstad.se

Öppettider i    
      Sundstabadet...

Våfflor och  
        varm choklad!

Se fullständigt program i evenemangskalendern på karlstad.se
Glöm inte hjälmen!
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 två gånger tidigare har  
Karlstad stått som värd för en del-
tävling i Melodifestivalen – 2004  
och 2006. Äntligen är det dags igen!  
Den 1-2 mars avgörs Andra chansen  
i Karlstad, där artisterna som inte gick 
riktigt hela vägen i delfinalerna gör 
upp om de två åtråvärda finalplatserna.

Schlagertema på stan

Festivalen pågår inte bara i Löfbergs 
Lila Arena. Håll utkik – för under 
veckan kommer det att hända mycket 
kul runt om i Karlstad. Bland annat  
så förvandlas Mitt i City till ett  

”green room” mellan den 28 februari 
och 2 mars med artistbesök, autograf-
skrivning och intervjuer från scen. 
Kom och bli stylad och fotad som  
en riktig stjärna!

Det finns tre tillfällen att se  
Andra chansen: Vid genrepet, fredagen 
den 1 mars, vid matinéföreställningen 
på lördag eftermiddag eller vid direkt- 
sändningen på lördag kväll den 2 mars. 
Båda dagarna kör Karlstadsbuss sina 
väl synliga festivalbussar i skytteltrafik 
mellan Stora torget och Löfbergs Lila 
Arena på linje 6, fredag kväll, lördag 
eftermiddag och lördag kväll. 

Karlstad laddar  
för melodifestiValen 
Snart rullar festivaltåget in i Karlstad. Allt från tekniker,  
fotografer, sminköser, pyrotekniker – och så de glittriga  
schlagerstjärnorna förstås. Förberedelserna har pågått länge  
inför den stora festen i Löfbergs Lila Arena den 2 mars.  

var med och tävla om biljetter  

genom att svara på kluriga frågor  

om Karlstad och musik på kommunens 

facebooksida; facebook.com/ 
karlstadskommun, klicka  

på fliken ”andra chansen”.  

De 25 med flest rätt på  

kortast tid vinner två biljetter  

vardera till fredagens genrep  

av andra Chansen. OBS! Sista  
tävlingsdag är söndagen den  
24 februari.

Vinn  biljetter till  andra chansen!



melodifestivalen är en av de största årliga medie- 
händelserna i Sverige. Delfinalerna, som ses av cirka tre 
miljoner TV-tittare, är ett bra skyltfönster för att visa  
upp Karlstad som evenemangsstad.

– Melodifestivalen lockar besökare från hela landet.  
Fler gästnätter ger ökade intäkter till näringen och ökar 
skatteintäkterna till kommun och landsting. Skatte-

intäkter som vi kan använda till satsningar inom till exempel skola, vård och 
omsorg, säger Per-Samuel Nisser (M), kommunstyrelsens ordförande i Karlstad.

Senast en deltävling avgjordes i Karlstad var 2006. Den gången omsatte tävling-
en i Karlstad 3,8 miljoner kronor. 1 200 personer övernattade i staden, vilket gav 
skatteintäkter på drygt 300 000 kronor enligt TEM, Turistekonomiska modellen. 
Utrymmet i medierna motsvarade ett värde av 1,7 miljoner kronor.  

Text: Linda Olsson

en Vinst för Kommunen

VälKommen till Karlstad 
cooKies n beans, ett aV bidragen 
som är Klara för andra chansen.  
Vi passade på att ställa några 
Karlstads-frågor till tjejtrion.

Vad vet ni om Karlstad? 
– att det är en vacker och charmig  
stad där människor är vänliga och  
pratar med en väldigt fin dialekt.

Vad är Karlstad mest känt för? 
– att solen alltid skiner där. Det är  
en bra slogan för en stad, kanske  
Sveriges bästa. alla älskar ju solen.

Har ni varit här tidigare?
– Vi var här för ett par år sedan under 
juletid och gjorde en återkommande 
föreställning med några andra artister. 
Då hade vi verkligen tid att upptäcka 
staden och insupa atmosfären på  
kaféer, bland folk och i affärer. Och  
så hann vi se den fina naturen.

Vart kommer ni att hänga under  
era dagar här – när ni inte repar?
– Vi kommer ihåg att det fanns ett  
par grymma loppisar i Karlstad,  
vi ska försöka hinna besöka dem. 

Vilken är er musikfavorit  
från Karlstad? 
– Top Cats är från Torsby, inte från  
Karlstad, men vi säger ändå dem för vi 
gillar verkligen de killarna, och deras 
musik! Cookies och Top Cats har känt 
varandra i flera år, så nu är det dags  
att göra en spelning ihop snart tycker  
vi, kanske spontanspela på torget i 
Karlstad eller nåt liknande? Håll utkik!

Charlotte Centervall, Linda Ström och  
Frida Öhrn heter tjejerna i Cookies n Beans 
som är klara för Andra chansen med sin låt 
”Burning Flags”.

Per-Samuel Nisser (M)

Programledarna Gina Dirawi och Danny Saucedo 
leder tittarna genom hela Melodifestivalen. 

Den andra mars avgörs vilka artister som får  
de sista två åtråvärda platserna i finalen. 
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jämför serVicen på  
Kommunens tjänster
Vill du veta vilken skola som har flest 
behöriga lärare? eller vilket vårdboende  
som får högst betyg av de boende? Du vet 
väl att du kan jämföra allt från skolor och 
vårdboenden till motionsspår och badplatser 
på kommunens webbplats karlstad.se 

jämför försKolor – så här gör du 

 syftet med stödet är att öka möjligheten för  
Karlstadsborna att utöva olika typer av spontanidrott på 
egen hand. Med spontanidrott menas fysiska aktiviteter som 
sker utanför föreningsidrotten och utan officiell organisatör. 
Det kan handla om lek, motion eller tävling. 

Johan Andersson, 42, sökte pengar till barnens idrott-
ande i bostadsområdet Gustavsberg. 

– Vi är väldigt nöjda över stödet som vi har fått. Det har 
gjort det möjligt för oss att köpa två gatulampor, nytt grus,  
två hockeymålburar, fotbollsmål och så har vi kunnat spola is.

Johan är en av de frivilliga föräldrar som delar på 
ansvaret att spola och skotta isen. Eftersom det finns 
ganska få tider för glada amatörer i de närliggande 
ishallarna är det här ett bra alternativ. Nu får barnen 
som bor här möjlighet att åka skridskor när de vill 
och kan. 

Det är hos kultur- och fritidsförvaltningen 
som du ansöker om pengar. Kriterierna är att 

allmänheten alltid har kostnadsfri tillgång, att aktivitet-
erna bidrar till god hälsa och inte uppfattas som 
störande av omgivningen. Pengar kan sökas när som 
helst under året av alla, både privatpersoner och 

föreningar inom Karlstads kommun. Läs mer  
om hur du söker: karlstad.se/spontanidrott 

Text: Karolina Dahlgren

söK pengar till dina barns idrottande

 3. Läs vad tidigare elever 
tycker om sin förskola, se  
var förskolan ligger på kartan, 
vilka inriktningar som finns,  
hur många lärare som har 
högskoleutbildning och  
så vidare.

Thea Hedin gillar att spela ishockey tillsammans med brosan Ludwig och  
hans kompisar hemma på planen på Gustavsberg.

nu kan du som idrottar utanför föreningslivet  
söka pengar hos kommunen. Till projekt, 
installationer eller utrustning som pingisbord, 
målburar, ramper eller belysning. Kommunens krav: 
Aktiviteten ska vara gratis och öppen för alla. 

Johan Andersson

 1. Låt säga att du ska välja 
förskola till ditt barn. När du  
går in på karlstad.se så ser  
du rutan direkt på förstasidan 
”Hitta och jämför service”. 
Klicka in dig där.

 2. Välj mellan närmare 80 
förskolor, både kommunala 
och fristående. Välj de 
förskolor som du är nyfiken  
på och lägg till dem i din lista.

jämför
försKolor

jämför

Vårdboende
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I mer än 25 år har Ingemar Johansson planerat 
för att det ska vara säkert och lättillgängligt  
att ta sig fram i trafiken i Karlstad. 

– mest stolt är jag nog över att vi gjorde 
Västra torggatan och Drottninggatan till gågator  
i mitten på 90-talet. 

från stadshuset på Drottninggatan  
där ingemar har sitt kontor ända ner till Östra 
torggatan, har det varit avstängt för biltrafik 
sedan 1995. Vid den tiden hade Karlstad bland 
den smutsigaste luften i Sverige kring Stora 
torget. Men när biltrafiken stängdes av blev 
värdena bättre.

– förutom miljövinsterna skapade vi ett 
handelsområde och ett utrymme där gång-  
och cykeltrafiken kunde röra sig fritt i centrum.

Det senaste stora projektet som ingemar 
ledde var arbetet med att öka tillgängligheten till 
Hagalundsvägen på Våxnäs. Tre nya cirkulations-
platser har gjort det lättare att nå Hagalunds-

hej kenneth! Enligt den skötselplan 
som finns har bostadsrättsföreningen 
rätt att utföra skötsel av området när 
kommunen inte har möjlighet att 
utföra den så ofta som föreningen vill. 

I planen står det att den lite mindre 
tätare delen på udden, som ligger 
framför en mindre del av bostäderna 
närmast Löfbergs Lila Arena, inte får 
röras alls, eftersom den redan har haft 
en lång tids fri utveckling och bildar 
viktig grönska ut mot älven. 

På en liten del norr om udden  
är det tillåtet att röja enligt planen,  
just för att få älvutsikt. Området är  
i dag orört, vilket beror på att det  
är svårt att ta tillvara på riset som blir 
efter röjningen. Men när kommunens 

röjlag passerar nästa gång ska vi  
försöka röja där. 

Utmed stranden vid Löfbergs  
Lila Arena växer också några stora 
buskage som är viktiga att bevara 
eftersom de ofta fångar upp skräp  
som sprids med vinden efter arenans 
olika arrangemang, istället för att  
det ska fara ut i älven och driva 
nedströms. Samtidigt skyddar  
buskagen i viss grad den erosion av 
älvstranden som pågår. Buskagen har 
också biologiska värden. Dessutom  
är grönskan vid Löfbergs Lila Arena 
några av de få kvarvarande gröna oaser 
vi har kvar utmed älven som är viktiga 
för fiskar, fåglar och insekter som vilar, 
äter, bor och lever där. 

vägen och höjt säkerheten för de 15 000 
personer som åker där varje dag. Gatubredden 
har minskats, en trädallé har planterats och vi har 
byggt en ny cykelväg och ett bullerplank mot e18. 

en vanlig dag på jobbet för ingemar 
innehåller många möten. Med konsulter och  
olika arbetsgrupper. Han är med när detaljplaner  
ska tas fram och bevakar trafikfrågorna när 
kommunen ska bygga. 

– Jag är med och beslutar var vi ska bygga, 
när och hur det ska se ut. en annan stor del i 
jobbet är kontakten med Karlstadsborna, där 
många av frågorna handlar om farthinder och 
sänkt hastighet.

Vad är nästa stora projekt?
– Vi har ett stort behov av broar just nu i 
Karlstad. bland annat så behövs det en ny  
bro mellan råtorp och Löfbergs Lila arena.  
Vi fortsätter också att satsa mycket på att  
vara en bra cykelstad. 

Namn: ingemar Johansson
Ålder: 62 år
Yrke: Trafikingenjör på teknik-  
och fastighetsförvaltningen i 
Karlstads kommun
Började på kommunen: 1985

Text och foto: Kristina Ohlsson

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.

fråga Kommunen

“jag är mest stolt öVer gågatorna”

Sly och träd utefter älven  
skymmer utsikten för oss  
som bor intill Löfbergs Lila  
Arena. Vilken hjälp kan vi  
få av kommunen att röja där 
Kenneth Nilsson, boende på färjestad

Kenneth Nilsson tycker att slyn längs  
Klarälven skymmer den fina utsikten.

sara genell,  
naturVårds- 
handläggare  
sVarar...

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.



aKtuellt i Karlstad… 
flyg till alicante  
direKt från Karlstad 
från den 9 april kan du flyga med 
Norweigan direkt från Karlstad till 
semesterparadiset alicante i Spanien. 
Varje vecka på tisdagar avgår linjen 
klockan 19.55 från Karlstad airport.  
Läs mer på ksdarprt.se

fira internationella 
KVinnodagen  
i biblioteKshuset
Tina Thörner, Nina Lekander och Johanna 

Koljonen är bara några av föreläsarna 

som kommer till bibliotekshuset mellan 

den 8 och 10 mars. Det är tioårsjubile-

rande festival för systerskap som  

bjuder in till firande i samband med 

internationella kvinnodagen. Läs mer  

på systerskap.tk

nästa nummer  
aV Vi i Karlstad 
Kommer 18 april

taKida spelar på Kccc
Den 23 mars äntrar Takida scenen på 

Karlstad CCC med sin exklusiva akustiska 

turné The boxroom tour. boka biljetter  

på ticnet.se

pendla grönt sKa  
få Karlstadsborna  

att ställa bilen 
Projektet Pendla grönt ska få invånarna  

i Karlstad med kranskommuner att resa 

mer miljövänligt till jobbet. Med start  

i mars kommer runt 40 testresenärer,  

som normalt tar bilen till jobbet, börja 

cykla eller åka buss under tre månader. 

Du kan följa deras resa på facebook  

och på karlstad.se/pendlagront

extraöppet på heden 
och djupdalen 

under åtta vårveckor, med start helgen 

23-24 mars, kommer återvinnings- 

centralen Heden att ha söndagsöppet 

mellan 9 och 16. under samma period 

kommer Djupdalen att ha lördagsöppet 

mellan 9 och 16.

Fotnot: Det här är ett urval av vad som är på gång just nu! Läs mer om vad som händer på karlstad.se

9
april

23
mars

18
april

8
mars

sVerigepremiär för shreK
Musikalen Shrek har gjort succé på 

broadway. Nu kommer den till Karlstad. 

Den 25 april gör det gröna, fräcka,  

griniga och festliga jätte-träsktrollet  

entré på Värmlandsoperans stora scen.

25
april

se jeKyll & hyde på scalateatern

Värmlandsteatern har premiär för Jekyll  

& Hyde den 6 mars på Scalateatern.  

ett nytt koncept är att delar av salongen 

har förvandlats till en restaurang där du 

har möjlighet att avnjuta en teatersupé 

medan musikalen utspelar sig. boka 

biljetter på Scalateatern eller ticnet.se

barnmässa för nionde året
Den 22-24 mars är det barnmässa på 

Karlstad racketcenter. Det är nionde året 

som mässan arrangeras. Hundra företag 

och organisationer samlas – alla med 

fokus på familjeliv. Som vanligt blir det 

råd och tips, underhållning och aktiviteter 

till föräldrar, gravida och barn.

karlstad.se

extra- 

öppet


