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I Karlstads kommun finns i dag ett hundratal olika e-tjänster, du kan 
ansöka om allt från grävtillstånd till LSS-insatser direkt på karlstad.se

UPPTÄCK VÅRA E-TJÄNSTER

 – MEDBORGARLÖFTET är en  
kombination av vad medborgarna 
önskade och vad polisens medarbetare 
ansåg extra viktigt, säger Lennart 
Hynynen, kommunpolis.

– Och vi på kommunen ser samma 
problembild, säger Robin Olsson, säker- 
hetskoordinator på Trygghetscenter.

Medborgarlöftet har tagit ett år att 
arbeta fram, olika problemområden  
har ringats in och Karlstadsborna fick 
tycka till i en medborgardialog.  

– Nu har det praktiska arbetet 
börjat, säger Robin Olsson.

Hur känns det att vara i gång?

– Det känns spännande! Att få fokusera 

på just det här området och att hela 
tiden kunna följa upp det vi gör. Nu 
kommer Karlstads och kranskommun-
ernas områdespoliser att jobba utifrån 
löftet, säger Lennart Hynynen.  

Text och foto: Ylwa Svensson
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Under ett års tid kommer  
Karlstads områdespoliser  
att jobba med fokus på  
narkotika- och alkohol- 
relaterad brottslighet.  
Det är Karlstads  
kommuns och polisens  
medborgarlöfte. 

De val du gör i vardagen spelar roll för 
miljön, och det är faktiskt inte särskilt 
krångligt att bli mer klimatsmart.

– Utmana dig själv och ät vegetariskt 
en gång i veckan! Det gör stor skillnad 
eftersom köttkonsumtionen står för  
en så stor del av miljöpåverkan, säger 
Henric Barkman, miljöstrateg på 
Karlstads kommun.

På kommunens hemsida finns massor 
med tips på smarta miljöval, här är 
några av dem:

Ha inte för varmt inomhus – Vi mår bäst 
och presterar mest mellan 19–21 grader. 

Skaffa vattenkokare – Det är snabbare 
och enklare än att värma på spisen,  
och kräver mindre energi.

Använd igen – Lämna saker du tröttnat 
på till second hand, lägg ut på Blocket 
eller ordna en loppis.

Slopa standby – Kolla upp vilka elprylar 
som drar ström när de inte används.

Drick kranvatten – Undvik buteljerat 
vatten och drick istället vårt goda 
kranvatten.

Minska antalet inköpsresor med bil –  
Cykla eller gå till närbutiken eller  
handla på nätet.

VILL DU VETA MER?
Kolla in karlstad.se/dengodagronastaden 
eller ring och prata med någon av  
våra konsument- och miljörådgivare  
på 054-540 00 00.

VILL DU GÖRA SMARTA MILJÖVAL?  
HÄR KOMMER NÅGRA ENKLA TIPS FÖR DIG  
SOM VILL BLI LITE SNÄLLARE MOT MILJÖN.

SÅ BLIR DU 
MILJÖSMARTARE

DET HÄR ÄR VÅRT 
MEDBORGARLÖFTE

– E-tjänster är en viktig del i att 
erbjuda våra kommuninvånare  
en bra service, säger Anna Hamr, 
IT-projektledare. 

Hittills i år är det den digitala 
anmälan till Sundstalägret som 
varit populärast, cirka 900 personer 
nyttjade den e-tjänsten och 
skickade in sin anmälan via nätet. 

Och samtidigt som e-tjänster 
förenklar vardagen och ökar 
effektiviteten, sparas miljön  
genom att pappersanvändningen 
minskar avsevärt.

Här kan du läsa mer: karlstad.se/ 
e-tjanster eller kontakta E-kontoret 
på: e-kontor@karlstad.se

DET HÄR SKA POLISEN OCH  
KARLSTADS KOMMUN GÖRA:

• Utöka tillsynen mot krogar och nattklubbar 
med inriktning på berusningsnivå. 

• Utveckla samarbetet mellan polisen och 
kommunen i insatser vad gäller ungdomar.

• Stärka informationsutbytet mellan polisen 
och kommunen. 

Medborgarlöftet gäller från 1 oktober 2016  
till 30 september 2017.

VI I KARLSTAD 

Lennart Hynynen, kommunpolis, visar upp medborgarlöftet.
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Henric menar att jobbet som kontakt-
person passar alla.

– Det handlar om personkemi,  
inte vad man har för utbildning eller 
bakgrund. Att vara kontaktperson  
passar alla. 

Henric beskriver det som ett fritt 
arbete som man formar själv tillsam-

mans med den man är kontaktperson  
åt. Ett jobb som betyder mycket.

– Det finns väldigt många människor 
som man aldrig ser. De som har det svårt 
socialt och som sitter hemma, vi ser  
dem inte! De här människorna behöver 
verkligen någon.

Vilka egenskaper är viktiga att ha?

– Det är svårt att svara på, personlig-
heten hos kunderna skiftar ju så, du  
kan passa ihop med vem som helst.  
Men jag tror att man behöver ha ett 
genuint intresse för att hjälpa.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att det är ett jobb som inte känns som 
ett jobb. Och att det man gör är viktigt, 
man behövs, säger Henric Thåg.   

Text och foto: Ylwa Svensson

 DET VAR VIA VÄNNER som Henric 
Thåg först hörde talas om att man kan 
bli kontaktperson åt någon med en 
funktionsnedsättning.

– Det lät som ett bra extrajobb.  
Ett annorlunda jobb där du får en ny 
vän, samtidigt som du faktiskt hjälper 
någon. Det lät lockande! säger han.

Att vara kontaktperson innebär att du 
träffar och hittar på saker tillsammans 
med någon som behöver social stöttning. 
Det kan handla om några enstaka timmar 
per månad eller mer regelbundna träffar. 
För Henrics del började det som ett extra- 
jobb, i dag arbetar han som ledsagare 
och kontaktperson på heltid.

– Jag har ett tiotal personer som  
jag träffar, alla med olika intressen  
och i olika åldrar. Några är lika gamla 
som jag, vi fikar och spelar basket. 
Samtidigt träffar jag en äldre man,  
som bor på äldreboende.

Karlstads kommun erbjuder arvoderade 
uppdrag för dig som vill vara med och 

skapa bra dagar för några av de 
Karlstadsbor som behöver extra stöd.  
Du som är över 18 år kan bli kontakt-
person, ledsagare, avlösare eller kort- 
tidsfamilj. Läs mer om vad det innebär 

och lämna intresseanmälan på  
karlstad.se/engageradig eller ring  

Carita Larsson, verksamhetssamordnare,  
på tel: 054-540 55 94.

Som kontaktperson är du ett extra stöd och en vän i vardagen. 
– Det är ett väldigt givande jobb, det finns många där ute som behöver 

någon, säger Henric Thåg. 

 Namn Henric Thåg
 Ålder 28 år
 Bor  Herrhagen i Karlstad
 Jobbar som  Ledsagare/ 

kontaktperson
 Motto ”Det löser sig”

HENRICS JOBB ÄR ATT 
VARA EN KOMPIS

VILL DU ENGAGERA DIG?



DROTTNINGGATAN

VÄSTR
A TO

RGGA

HAMNGATAN
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KARLSTADS CENTRUM OM 15 ÅR
Karlstad växer och står inför den största stadsomvandlingen i modern tid.  
De närmaste femton åren kommer flera stora projekt att förändra stadsmiljön  
på ett omvälvande sätt. 

RESECENTRUM VID KARLSTAD C
Ett nytt resecentrum blir navet för allt resande 
där du enkelt kan byta mellan tåg, länsbuss 

och stadsbuss. Här finns spännande  
platser för möten och vid gamla gods- 
magasinet ges utrymme för bostäder  

och kontor. Resecentrum  
börjar byggas 2020.

KVARTERET ÄLGEN FÖRLÄNGER CENTRUM
Området runt nuvarande busstationen blir en 
förlängning av centrum med nya stadskvarter 

med bostäder och handel. Gågatan blir  
längre och nya byggnader blandas  
med kulturhistoriskt intressanta  

hus som bevaras och  
lyfts fram.

LÄTTARE FÖR GÅENDE,  
CYKLISTER OCH  

KOLLEKTIVTRAFIK 

ELLER VAD TYCKER DU?



DROTTNINGGATAN

GATA
N
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och gå i Karlstads centrum, mer handel 
och lätt att gå till Stadsträdgården.  

Planen för utvecklingen av centrala 
Karlstad grundar sig bland annat på de 
synpunkter och idéer som Karlstadsbor 
lämnade in via workshopar och webb-

 ETT RESECENTRUM blir navet för allt 
resande och Karlstad centrum öppnas upp 
mot Viken och Inre hamn. Torget blir 
mer levande, Älvpromenaden utvecklas 
ytterligare och vi får ett snabbusstråk 
genom staden. Det blir enklare att cykla 

enkäter under förra året. Nu finns det 
chans att tycka till igen! Hela planen 
hittar du på karlstad.se/centrum2030 
Tillsammans utvecklar vi Karlstad. 

BESÖKSMÅL VID BIBLIOTEKET
Området vid biblioteket får stärkt identitet 

som besöksmål och ska nyttja vatten- 
läget ännu bättre med parkstråk kring  

älven. Parkering under mark  
eller i parkeringshus.

HAMNGATAN  
BLIR STADSGATA

Hamngatan går från trafikled  
till en trevlig stadsgata. Mindre 
genomfartstrafik, mer handel i 

bottenplan, gång- och cykelbana  
på båda sidor av gatan, ute- 
serveringar i solläge och mer  

grönska skapar en  
välkomnande entré  

till stan. 

BOSTÄDER OCH PARK I HAGA
Haga får nya bostäder, en trevligare  

park och blir en ännu tydligare  
entré till centrala  

Karlstad. 

TORG VID PRÅMKANALEN
Parkeringen vid Pråmkanalen blir en spänn- 

ande blandning av torg och park. Intill  
byggs bostäder och kontor och längs 

kanalen blir det ett promenad- 
stråk. Parkering finns  

under mark. 

BLEV DU NYFIKEN OCH  

VILL VETA MER? DU HITTAR  

ALLA HANDLINGAR PÅ  

KARLSTAD.SE/CENTRUM2030

TYCK TILL SENAST  
14 NOVEMBER! 



ETT ÅR HAR PASSERAT SEDAN FLYKTINGSITUATIONEN  
HÖSTEN 2015. HUR SER DET UT I KARLSTAD NU? 

” DET HÄR ÄR  
EN MÖJLIGHET  
FÖR OSS”

 MAN KAN SÄGA ATT världen kom 
till Karlstad hösten 2015. 163 000 
personer sökte asyl i Sverige, av dem 
kom cirka 8 000 till Värmland och  
1 000 till Karlstad. Under 2016 har 
antalet asylsökande minskat.

– Läget är fortfarande ansträngt, 
men hanterbart, säger Lena Huldén, 
samordnare för flyktingfrågan i  
Karlstads kommun.

Skapa bra förutsättningar

För Karlstads kommuns del ligger  
fokus just nu på en god integration  
i det svenska samhället, bostäder,  
skola, praktik och arbete.

– Vårt arbete handlar om att skapa 
bra förutsättningar för de som är här  
och de som kommer att stanna.
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Karlstad – och bostadsfrågan är en av 
nyckelfrågorna. I större städer finns 
större möjligheter till jobb, och många 
söker sig till Karlstad för att man har  
en vän eller släkting på orten.

Värdefull arbetskraft

– Vi behöver hitta nya lösningar på 
bostadsfrågan, just nu försenar bristen  
på bostäder integrationen. Det finns 
människor med utbildning och arbets-
livserfarenhet, det är en möjlighet för 
oss! Vi behöver skapa förutsättningar  
för att de som kommer ska kunna  
stanna i Karlstad. Med bra introduktion 
och svenska för invandrare är de snabbt 
värdefull arbetskraft. Vårt län och 
kommunen är i stort behov av arbets-
kraft och kompetens de närmaste åren, 
och de kommer behöva någonstans att 
bo, avslutar Lena Huldén. 

Text: Camilla Kullander och Ylwa Svensson
Foto: Ylwa Svensson

Samtidigt är man förberedd om antalet 
asylsökande snabbt skulle öka igen.

– Världsläget är osäkert, vi måste  
ha beredskap för förändringar, säger 
Lena Huldén.

Under 2016 har Karlstad ansvar  
för att ta emot 220 nyanlända som fått 
uppehållstillstånd, och totalt ansvarar 
kommunen för cirka 300 barn och unga 
som söker asyl.

– Läget är inte lika akut i vårt  
land nu som för ett år sedan men det  
är mycket att göra framöver. Det är nu 
som integrationsarbetet startar och det 
handlar om en långsiktighet inom flera 
områden, säger Lena Huldén.

Många av de asylsökande som fått 
uppehållstillstånd väljer att söka sig  
till lite större orter som till exempel 

Lena Huldén, samordnare för flyktingfrågan i Karlstads kommun.



 ”VI STOD MED  
LÖDDER UPP  
TILL KNÄNA”

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.

De har arbetat tillsammans i snart 40 år 
– det är till Björn Landegren och Michael 
Schönfeldt du ringer för att boka en 
idrottslokal i Karlstad. 

 ÅRET var 1977 när kultur- och fritids-
förvaltningens bokningsansvariga Michael 
Schönfeldts och Björn Landegrens  
vägar möttes.

– Då arbetade vi på Tingvalla isstadion, 
säger Björn.

– Vilka minnen! säger Michael och 
skrattar.

I dag finns de på plan fyra i Biblioteks-
huset där Björn och Michael sköter plan- 
eringen och bokar kommunens idrotts- 
anläggningar åt såväl föreningar som 
privatpersoner.

– Det handlar om träningar, matcher  
och arrangemang, säger Michael.

– Ja, det kan vara allt från VM-arrange-
mang till Korpen. Och det är inte bara 
sport, Ulf Lundell har spelat i Sundsta 
sporthall flera gånger. Jättekul, han  
är en av mina personliga favoriter,  
säger Björn.

Det är högt tryck på bokningscentralen, 
telefonerna går varma under telefontid.

– Jag gissar att det rör sig om 30–40 
samtal per dag, och lika många mejl,  
säger Michael.

Karlstadsborna gillar att träna och de 
båda herrarna har ett antal idrottsanlägg-
ningar att hålla reda på – bland annat nio 

Namn: Björn Landegren  Ålder: 59 år   
Jobbar som: Bokningsansvarig   
Började på kommunen: 1977   
Karlstadsfavorit: Klarälven

Namn: Michael Schönfeldt  Ålder: 60 år   
Jobbar som: Bokningsansvarig   
Började på kommunen: 1977 
Karlstadsfavorit: Sjön Gapern
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fullstora sporthallar, 22 fotbollsplaner  
och 29 gymnastiksalar.

– Alla vill få tider i sporthallarna, vi måste 
prioritera, säger Björn.

– Vårt motto är att göra alla lika lite 
missnöjda. Det är svårt att ha hallar som 
täcker allas önskemål, säger Michael.

Men inte nog med att de spenderar åtta 
timmar på jobbet ihop varje dag. Michael 
och Björn är nära vänner och deras familjer 
umgås även på fritiden.

Tröttnar ni aldrig på varandra?
– Näe, Michael är den jag kan prata med 
om allt. Han säger ofta till mig ”jag känner 
dig bättre än du känner dig själv” och det 
stämmer nog, säger Björn och skrattar.

Nästan 40 års arbetskamratskap och 
vänskap, bjud på en anekdot!
– Det här var på Tingvalla isstadion-tiden. 
Sverige skulle köra skridskolandskamp  
mot Sovjet och vi ville ju att isen skulle 
vara perfekt. Jag körde ismaskinen och 
hade diskmedel i vattnet för att minska 
ytspänningen. Första 20 metrarna blev  
isen som ett blankslipat parkettgolv… 
sedan kom löddret. Vi stod med lödder  
upp till knäna i garaget när vi panikbytte 
vatten i ismaskinen, skrattar Michael.

– Vi har haft mycket roligt ihop,  
konstaterar Björn.

– Ja, han kallar mig till och med 
”brorsan”, säger Michael.   
 Text och foto: Ylwa Svensson

I KARLSTAD finns gymnastiksalar, sport- 
hallar och idrottsanläggningar att boka och 
hyra. Föreningar har företräde men det finns 
möjlighet att hyra enstaka tillfällen för dig  
som kommuninvånare. Bokar gör du hos 
bokningscentralen och på karlstad.se finns  
ett bokningsschema där du kan se vilka tider 
som är lediga. 

Vill du boka en lokal?
Ring måndag–onsdag eller fredagar  
klockan 09.30–11.30 samt torsdagar  
klockan 13.30–15.30.
 
Tel: 054-540 24 30 eller 054-540 24 35
Övriga tider kan du mejla dina önskemål  
till: bokningscentralen@karlstad.se 

FRÅGA KOMMUNEN
HUR GÖR MAN  
FÖR ATT BOKA  
EN IDROTTSHALL?



LÅNA PRYLAR FRÅN FRITIDSBANKEN

VÄLKOMMEN TILL RESURSCENTRUM

HALLOWEENPARADEN DRAR GENOM STAN

KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD

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.

Som Karlstadsbo har du 
möjlighet att åka skridskor  
på såväl naturis som konstis, 
ute som inne. 

Allmänhetens skridskoåkning 
är gratis och öppen för alla. 
Med start i månadsskiftet 
oktober–november har Norvalla 
ishall, Kobbs Arena, Löfbergs 
Arena och Tingvalla isstadion 
särskilda öppettider för dig  
som gillar skridskoåkning. 

Här hittar du information och 
tider gällande allmänhetens 
åkning: karlstad.se/ishallar

Du vet väl att du kan låna sport- och 
fritidsutrustning gratis på Fritidsbanken 
Kronoparken? Fritidsbanken Kronoparken 
fungerar som ett bibliotek med sport- och 
fritidsprylar, här kan du låna allt från 
fotbollsskor till snowboards. Alla får låna 
och allt är gratis! Utlåningstiden är max  
14 dagar. 

Fritidsbanken Kronoparken finns på: 
Fagottgatan 4, öppettider: måndag, tisdag 
och torsdag klockan 13.00–16.00, onsdag 
klockan 13.00–18.30. Det är öppet både 
för dig som vill låna och för dig som vill 
skänka utrustning!

Är du äldre, anhörig eller i behov av stöd?  
På Resurscentrum finns mycket av Karlstads 
kommuns förebyggande verksamheter inom 
vård och omsorg samlad. Här finns anhörig- 
stöd, demensteam, dagverksamheter, 
frivilligcentral och aktiviteter för seniorer.  
För att visa hur du lättare kan klara av din 
vardag hemma finns en visningslägenhet 
med exempel på smarta lösningar. Resurs- 
centrum ligger på Rosenbadsgatan 2 i Viken, 
alldeles bredvid Karlstads vackra stadsträd-
gård. Receptionen är bemannad vardagar 
9.00–15.30. Dörren är öppen vardagar 
8.00–17.00. 

Klä ut dig och barnen och häng med  
på Halloweenparaden den 29 oktober. 
Redan från klockan 09.00 kan barnen  
bli sminkade på Clarion Hotel Plaza, kom  
i tid då kön ofta blir lång. Det bjuds på 
filmvisning, frukt och kaffe. Klockan 
11.30 avgår paraden från Soltorget mot 
Museiparken. Gundegabaletten uppträder 
i paraden och även framme i Museieparken. 
Läs mer på centrumkarlstad.se

15
DECEMBER

MASSOR MED SKOJ PÅ HÖSTLOVET!

FLER TIPS HITTAR DU PÅ KARLSTAD.SE

HÄR ÄR NÅGRA TIPS PÅ VAD DU KAN GÖRA:

DAGS ATT SNÖRA PÅ SKRILLORNA!
NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 15 DECEMBER

SPÖKVANDRING I ARKIVCENTRUM

Ta chansen och möt några läskiga  
arkivspöken! Från sex år  
och uppåt, föräldrar är  
också välkomna. Gratis.  
Arrangör: Arkivcentrum  
Värmland. När: 31 oktober,  
klockan 16.30–cirka 18.00.  
Var: Arkivcentrum Värmland,  
Hööksgatan 2.

 DROP IN-IDROTT

Kom och testa olika idrotter! Ingen för- 
anmälan krävs och det är kostnadsfritt  
att delta. Årskurs 1–6: 6 november, 
klockan 16.30–19.00. Var: Fröding Arena.  
Årskurs 6–9: 4 november, klockan 
18.30–20.00. Var: Rudskolans idrottshall.

SPELSKAPANDE PÅ SKAPARVERKSTAN

Karlstad Spelkulturförening arrangerar 
spelskapande på Skaparverkstan i 
Bibliotekshuset. Här får du bland annat 
lära dig Pixel Art, Minecraft och att teckna 
spelkaraktärer. Inga förkunskaper krävs 
och det är gratis! När: 31 oktober 
klockan 15.00–19.00. Var: Karlstads 
stadsbibliotek.

NATT PÅ NATURUM

Upplev skogen i mörkret och spana efter 
nattdjuren med hjälp av guide och fick- 
lampa! Äventyret fortsätter i ett nedsläckt 
Naturum Värmland. Kvällen avslutas  
med en spännande och mysig fikastund  
i skenet från levande ljus. När: 1, 2  
eller 3 november, klockan 17.00. Ålder: 
8–11 år. Pris 60 kronor. Föranmälan till 
naturumvarmland@karlstad.se ange 
vilken kväll du vill komma. Läs mer på 
mariebergsskogen.se


