
vi i karlstad
E N  t i d N i N G  f r å N  k a r l s ta d s  k o m m u N .  a p r i l  2 012 . 

Gun sadlade

om på komvux

Aktiv påsk för
pyssliga barn

Möt våren
i Barcelona

vill du också
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Nästa möte för kommunstyrelsen:
20 april och 25 maj. 
Kommunfullmäktiges nästa möte:
15 april och 17 maj. 
Se karlstad.se för tid och plats. 
Kommunfullmäktiges möten sänds 
som webb-TV, direkt och i efterhand, 
via karlstad.se.

Klubbat 

två nYa kommundirektÖrer

Mellan 13 mars till 10 maj får tusen 
slumpmässigt utvalda medborgare delta 
i en medborgarundersökning om hur det 
är att bo i Karlstads kommun. Ju fler som 
svarar på frågorna desto bättre underlag 
får kommunen för att fortsätta utveckla 
Karlstad. Har du fått hem enkäten? Kom 
ihåg att fylla i och skicka in den så har du 
chansen att vinna en biobiljett! 

TYCK TILL oCh vINN 
EN BIoBILjETT!

Nu är det klart att kommunens 
nya Kontaktcenter ska ligga i 
Bibliotekhuset. Centret som öppnar i 
slutet av april ska göra det lättare för 
Karlstadsborna att komma i kontakt 
med kommunen, ge en god service 
och särskilda kommunvägledare 
ska hjälpa till och hantera enklare 
ärenden. Kontaktcenter kommer att 
finnas bredvid turistbyrån.

LäTTARE ATT TA
KoMMUNKoNTAKT

Göran Isberg är ny 
skoldirektör i Karl-
stads kommun från 
april i år. Han har 
tidigare arbetat som 
förvaltningschef 
och skolchef i 
Sandvikens kom-
mun och inom bland 

Helena Berg heter 
Karlstads kommuns 
nya miljödirektör. 
Hon har varit till-
förordnad miljö-
direktör i kommunen 
under det senaste 
året och har en 
bakgrund som 
avdelningschef på 
miljöförvaltningen.

En app och läsplattor ska ersätta de 
tjocka pappersluntorna i kommunen. Det 
förenklar både distributionen och sparar 
miljön. Under våren ska den nya tekniken 
testas. 

Att införa läsplattor i hela kommun-
styrelsen skulle kosta 240 000 kronor. 
Att trycka upp pappershandlingar kostar 
varje år 160 000 kronor om man räknar 
med portot för utskicken. 

LäSpLATTA ERSäTTER
pAppERSLUNToR
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kul
8 hela 92 procent av Karlstads kommuns 
medarbetare upplever att de har ett 
meningsfullt arbete och känner ett starkt 
engagemang i sitt jobb. Därför behöver inte 
kommunen använda inhyrda fotomodeller i 
sina rekryteringsannonser, istället medverkar 
några av kommunens egna medarbetare. 
här får du möta några av ambassadörerna 
som syns i annonserna. 

ATT joBBA!

SÅ TYCKER

DE FLESTA
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Gunnel Förberger minns den där 
dagen i höstas, när hon föll inne 
i badrummet och slog huvudet i 
elementet. Hon vill inte tänka på 
hur det hade kunnat sluta om hon 
inte hade haft knappen att trycka 
på, som sitter fäst runt handleden 
dygnet runt.

– Usch va mycket blod det 
var. Men så plötsligt kom den där 
välsignade Ina och hon handlade 
omedelbart så att jag kom iväg till 
sjukhus, berättar Gunnel.

Undersköterskan Ina Ögren 
tycker att hon har hittat sitt 

8  Närmare 2 000 kommun-
invånare i Karlstad bär ständigt 
med sig ett larm som en 
säkerhet om olyckan skulle vara 
framme. Gunnel Förberger, 95, 
är en av dem som kan känna 
sig trygg i sin bostad – tack vare 
larmpatrullen. Undersköterskan 
Ina Ögren finns aldrig mer än ett 
knapptryck bort.

– Det vanligaste som har hänt 
när vi får rycka ut är att någon 
har ramlat, men det kan också 
vara någon som är akut sjuk, bara 
hungrig eller behöver hjälp med 
toalettbesök. Sen så finns det 
många som trycker för att de kän-
ner sig ensamma och vill ha någon 
att prata med. Då får vi bjuda på 
det också, säger Ina Ögren.

I bilarna som är märkta med 
”trygghetslarm”, finns grundläg-
gande sjukvårdsutrustning, 
blodtrycksmanschett och portabel 
lift. Alla i larmpatrullen kan 
hjärt- och lungräddning, för det 
är inte ovanligt att de är först på 
plats när någon är akut sjuk. Som 
Inas kollega till exempel, som 
fick göra hjärtkompressioner tills 
ambulansen kom och tog över.

–  Då känns det bra att gå hem 
efter ett pass, och faktiskt veta att 
man har gjort någonting riktigt 
bra.<

Text: Kristina Ohlsson
Foto: Øyvind Lund

drömjobb, därför vill hon vara en 
av kommunens åtta ambassadörer. 
Sedan ett och ett halvt år tillbaka 
arbetar hon i larmpatrullen tillsam-
mans med ett 20-tal kollegor. De 
arbetar i skift om fem personer och 
när de inte åker på larm, så finns de 
på kontoret på Våxnäs.

Ina måste ständigt ha uppsikt 
över sin mobiltelefon. När Gunnel 
tryckte på sitt armband kom hon 
automatiskt till SOS Alarm som i 
sin tur skickade ett sms till larm-
patrullen med information om vad 
som hade hänt. Ibland får Ina och 
hennes kollegor handla blixtsnabbt, 
ibland är det saker som kan lösas 
över telefonen.

Många larm under ett pass
Under ett normalt arbetspass tar 
patrullen emot runt sju larm i 
timmen, när det är mycket kan det 
vara uppemot 15 larm i timmen. 
De allra flesta med larm är äldre, 
men det är också en del yngre som 
behöver trygghet och stöd efter till 
exempel en olycka.

Trivs. Ina Ögren har hittat sitt drömjobb på larmpatrullen inom vård- och omsorgsförvalt-
ningen. Hon är gärna ambassadör för Karlstads kommun i de nya rekryteringsannonserna. 

”SÅ KoM DEN DäR väLSIGNADE INA …”

Tryggt. Larmet på handleden är en sä-
kerhet i fall olyckan skulle vara framme. 
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jag trivs väldigt bra med 
allt, med min yrkesroll, 
mina medarbetare och 
med kommunen som 
helhet. 

Emma Eckerwall
Miljö- och hälsoskyddsinspekt

jag har bara mött trevliga 
kollegor och chefer. jag 
känner mig betydelsefull, 
uppskattad och behövd.   

Natanael Berntsson
Kontaktperson (handikappomsorgen)

Evalena Nilsson
Kostchef

MAGNUS – EN STÖDjARE
SoM GÖR SKILLNAD

Nordby är ett omvårdnadsboende 
med avdelningar för personer med 
långvarig psykisk funktionsned-
sättning eller missbruksproble-
matik. Människorna som bor 
här klarar inte av att bo i egen 
lägenhet. Här kan de få det stöd 
och den hjälp som de behöver.

Förstärka det friska
En vanlig morgon börjar med möte 
för Magnus Resare och kollegorna. 
Sen ska det delas ut medicin och 
lagas frukost tillsammans med de 
boende. En del vill gärna vara med, 
andra stannar inne i sina lägenheter.

– De som lever här är färdig-

8  Magnus Resare är kom-
munens ambassadör och 
boendestödjare för personer 
med långvarig psykisk 
funktionsnedsättning. 

– jag har följt flera personer 
som har gått från rena misären 
men som idag lever ett gott liv, 
säger han.

behandlade. Vi jobbar inte med 
deras sjukdom, vi jobbar med att 
förstärka det som är friskt. Vår 
uppgift är att motivera och stödja 
till att ingå i social gemenskap och 
vara delaktiga i samhället, säger 
Magnus Resare.

Det kan betyda att gå till 
bowlinghallen tillsammans, spela 
schack, handla kläder ute på stan, 
eller som för Jonas S Johnson, 
att vara ute i naturen och leva 
vildmarksliv.  Han trivs som bäst 
när han får ta på sig överlevnads-
dräkten och sätta sig framför 
brasan i den nybyggda kåtan på 
gården utanför Nordby.

Kåtan i skogen mellan Nordby-
boendet och E18 har blivit en 
populär plats för de boende. Här 
lyssnar de på musik och får önska 
sina favoritlåtar.

– Det är det fina med det här 
jobbet, att det är min egen kreativ-
itet som sätter begränsningarna, 
säger Magnus Resare.<

Text: Kristina Ohlsson
Foto: Øyvind Lund

Stöd. Magnus Resare arbetar med att 
motivera personer med långvarig psykisk 
funktionsnedsättning. Jonas S Johnson 
(i röd mössa) får stöd i sin vardag på 
omsorgsboendet Nordby. 

Karlstads kommun är en 
bra arbetsgivare med bra 
personalpolicy. jag pendlar 
från Sunne varje dag och 
det går jättebra.

FL
ER

 A
M

BA
SS

AD
ÖR

ER
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KoMvUX 

– väGEN TILL  

ETT ANNAT

jag kom till Sverige 1993 
och har jobbat här sedan 
2005. jag trivs så bra med 
mitt jobb, med eleverna 
och med Karlstad. 

Joyce Johansson
Modersmållärare i thailändska

jag uppskattar att Karl-
stads kommun ger så bra 
utvecklingsmöjligheter och 
att vi har så bra friskvård.  

Maria Gustafsson Boström
Utvecklingspedagog och förskollärare 

Nele Petrovic                 
ServicevärdFL
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jag har haft olika jobb 
inom kommunen. För mig 
är det viktigt att få nöjda 
kunder och jag brinner för 
Karlstads kommun. 

– Oavsett vilket jobb man söker 
hos oss ska man känna inspiration 
och glädje över att ge Karlstads-
borna en god service, säger Peter 
Bäckstrand som är kommunens 
personaldirektör. Vi är till för 
Karlstadsborna. 

Karlstads kommun uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare och 
har ofta många sökande till 
utannonserade tjänster.   

– En anledning är att vi erbjuder 
meningsfulla arbetsuppgifter och 
att vi verkar för att våra med-
arbetare ska kunna ha balans 
mellan arbete och fritid, säger Peter 
Bäckstrand. Till exempel har alla 
rätt till heltid, och man kan välja 
att arbeta deltid om man vill. 

I Karlstads kommun finns 
7  000 medarbetare inom 600 olika 
yrken. Stora yrkesgrupper är lärare, 
undersköterskor, förskollärare och 
teknisk underhållspersonal. Utbild-
nings- och kompetensnivån är hög 
och en majoritet av medarbetarna 
har högskoleutbildning eller lång 
arbetslivserfarenhet. 

8  Karlstads kommun är regionens största arbetsgivare och varje år 
anställs flera hundra nya medarbetare. 

Peter Bäckstrand tycker att kom-
munen har bra anställningsvillkor 
men anser inte att kommunerna 
ska vara löneledande.   

– Men det är viktigt att vi ligger 
på en bra lönenivå, annars får vi 
svårt att attrahera medarbetarna 
med de rätta kompetenserna, de 
som behövs för att driva vår 
utveckling. <

hETA YRKEN
Uppskattat rekryteringsbehov, 
antal i snitt per år 2012–2016
Boendestödjare ...........................................3
Brandman ..............................................................2
Chefer ...........................................................................8
Ekonomer ...............................................................2
förskollärare................................................11
Lärare ......................................................................12
Socialsekreterare ................................ 27
Socialpedagog ...............................................6
Ingenjörer ...............................................................5
Räddningstjänstpersonal............8
Omvårdnadspersonal ....................76
Systemvetare ...................................................2

Fakta

arbetar i Karlstads kommun inom

Visste du att

7 000
600
92
olika yrken. Stora yrkesgrupper är 
lärare, undersköterskor, förskollärare 
och teknisk underhållspersonal.

procent av de anställda upplever att 
de har ett meningsfullt arbete och 
känner ett starkt engagemang.

Aktuell information om lediga platser 
finns på www.karlstad.se/jobbahososs

vi tillverkar bra daGar

350
går i pension varje år.

47
år är medelåldern bland kommunens 
medarbetare.
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– väGEN TILL  

ETT ANNAT liv

8 Komvux kan vara vägen till en omstart i arbetslivet. 
En del läser någon enstaka kurs. Andra satsar i riktning 
mot en ny yrkesutbildning eller kompletterar sin gymnasie-
utbildning för att få behörighet till studier på universitetet. 

Möt Gunn Kariin Rönning som just nu läser sin tredje 
termin på Komvux. hon har höga ambitioner. I nästa steg 
vill hon studera fastighetsekonomi på universitetet för att 
i framtiden jobba som fastighetsmäklare.



8 I dag pluggar Gunn Kariin 
Rönning på egen hand hemma 
i villan på Färjestad. hon vill ha 
en bekväm studiemiljö och drar 
upp fötterna under sig i soffan. 
vårsolen hittar in genom fönstret.

Men att gå vidare i den riktning 
hon tänkt sig krävde utbildning 
som hon inte hade. Gunn hoppade 
av grundskolan redan i nian för att 
istället börja jobba och gick inte 
heller på gymnasiet.

Nu har hon siktet inställt på att 
bli fastighetsmäklare. Och efter tre 
terminer med pluggande i dubbelt 
och tredubbelt tempo på Komvux 
har hon snart lyckats samla ihop 
tillräckligt många gymnasiala 
kurspoäng i rätt ämnen för att 
ha behörighet att söka vidare till 
Fastighetsekonomiprogrammet vid 
Karlstads universitet.

Bra stöd är viktigt
– Jag träffade en mycket bra studie-
vägledare. Hon förstod att det kän-
des aningen skrämmande för mig 
att börja skolan igen. Jag har också 
haft tur som fått tre nära vänner i 
skolan. Vi har delvis följt varandra 
mellan kurserna de här terminerna 
och haft ett bra stöd i varandra. 

– Just nu har jag bara tre fyra 
lektioner per vecka på skolan, säger 
Gunn Kariin Rönning. Resten 
läser jag in på egen hand.

Gunn är 39 år och har hittills 
ägnat sitt yrkesliv åt många olika 
saker. Just som hon för några år 
sedan höll på att avsluta en 
utbildning till deltidsbrandman 
drabbades hon av sjukdom och var 
under en längre period sjukskriven. 

– Försäkringskassan med-
delade till sist att jag inte skulle 
få min sjukskrivning förlängd. 
Då fick jag panik! Jag kände 
inte att min framtid fanns på ett 
rehabiliteringscenter. Jag har andra 
ambitioner och vill jobba.

Pluggar. Gunn Kariin Rönning har siktet inställt på att läsa fastighetsekonomi vid Karlstads universitet och i framtiden jobba som 
fastighetsmäklare. första steget är att läsa in en gymnasieutbildning på Komvux.

Samhällskunskap blev snabbt ett 
favoritämne, mycket beroende på 
en superbra lärare.

– Monia Nilsson har blivit som 
en mentor för mig. Hon trodde på 
mig, jag fick bra självförtroende, 
pluggade jättemycket och fick 
MVG på kursen. Det var en sådan 
kick!

– Förutom kärnämnen som 
svenska, matte och engelska har 
jag fått plocka ihop ämnen som jag 
tycker är intressanta. Till exempel 
affärsjuridik, rättskunskap, interna-
tionell ekonomi och internationella 
relationer.

Gunn har en sambo och tre barn 
mellan tio och 21 år. Självstudierna 
kan hon anpassa efter hur övriga 
familjens scheman ser ut. 

– Ofta blir jag sittande med 
mina böcker till sent in på natten. 
Jag gillar det lugnet, då kan jag 
koncentrera mig riktigt bra.<

Text och foto: Katarina Averås

 

Gunn sitter på skolbänken iGen
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Fakta

Under 2011 läste cirka 1 700 
personer på en av de kommunala 
vuxenutbildningar som erbjuds i 
Karlstad och Hammarö. De allra 
flesta läser en gymnasial utbild-
ning – enstaka kurser, flera kurser 
samtidigt eller ett helt gymnasie-
program för att kunna ta nya vägar 
i yrkeslivet. 

Tove Frostvik är rektor för den 
gymnasiala vuxenutbildningen och 
yrkesvux.

– Här råder stor flexibilitet, 
säger hon. Det finns inga fasta 
klasser, varje studieplan är indivi-
duellt anpassad. Tempot är ungefär 
dubbelt så snabbt som på gym-
nasiet, 20 kurspoäng per vecka.

 – Den som behöver ska kunna 

8 Alla elever inom vuxenutbild-
ningen har kontakt med en 
studievägledare. Tillsammans 
görs en studieplan utifrån behov, 
önskemål och ambitioner.

Vuxenutbildare. Tove frostvik är en av 
tre rektorer i Karlstad som jobbar med 
de olika vuxenutbildningar som finns.

De kommunala vuxenutbildningarna 
finns för den som vill komplettera 
tidigare utbildning, få behörighet för 
högre studier, höja kompetensen 
inom sitt nuvarande yrke eller utbilda 
sig inom ett nytt yrkesområde. 

På Vägledningskontoret i 
Tingvallagymnasiets entré finns tre 
studievägledare som jobbar med de 
kommunala vuxenutbildningarna.

Grundläggande vuxenutbildning
Kurserna motsvarar grundskolan till 
och med årskurs 9.

Gymnasial vuxenutbildning
Kurserna motsvarar ämnen och 
kurser i de nationella programmen i 
gymnasieskolan. Välj enstaka kurs, 
flera kurser samtidigt eller en hel 
yrkesutbildning (Yrkesvux). Studier 
kan ske på dagtid, kvällstid och 
distans – på heltid eller deltid.

Yrkesvux
Yrkesinriktade kurser på gymnasial 
nivå till exempel inom industri, hotell 
och restaurang, bygg och omvård-
nad.

Särvux
för personer som till exempel har 
gått i gymnasiesärskola men saknar 
kunskaper i vissa ämnen eller 
behöver lära om på grund av ny 
skada. Studier i egen takt med stöd 
av speciallärare.

Svenska för invandrare, SFI
för personer som är nya i Sverige 
och vill lära sig det svenska språket. 
Ger också en inblick i och kunskaper 
om det svenska samhället. Undervis-
ning på olika nivåer. SfI kostar 
ingenting för studenten.

Yrkeshögskolan
Eftergymnasial utbildning med 
skräddarsydda utbildningar i ett 
nära samarbete med arbetslivet. 
Teori varvas med praktik. I Karlstad 
finns yrkeshögskolan Karlstads 
Teknikcenter.

från och med den 1 juli 2012 
träder en ny förordning i kraft för 
vuxenutbildningarna. Bestämmelser, 
läroplan, kursplaner och ämnespla-
ner i Vux 2012 har anpassats för 
att matcha den nya gymnasieskolan 
som infördes redan från och med 
höstterminen 2011. 

Ansök till höstens kurser senast 
den 15 maj på www.karlstad.se/
vuxenutbildning

kombinera sin utbildning med 
arbete och familjeliv. Därför er-
bjuder vi studier även på kvällstid 
och på deltid i en lugnare takt. 

Läsa på distans
Distansutbildning är också 
populärt.

– Då sker undervisningen via 
internet, säger Tove. Det förekom-
mer också obligatoriska träffar, 
laborationer och prov på skolan.

Specialpedagoger är knutna till 
vuxenutbildningen för den som 
behöver extra stöd. Alla elever är 
också välkomna till studiecentret 
på Tingvallagymnasiet där det 
finns datorer, litteratur, studieceller 
och grupprum. 

– Här är det också ”Mattestuga” 
några timmar varje dag, fortsätter 
Tove. Matte är ett stort ämne för 
oss och många behöver stöd.<

Text och foto: Katarina Averås

här råder stor flexibilitet. 
Det finns inga fasta 
klasser, varje studieplan är 
individuellt anpassad. 
Tempot är ungefär 
dubbelt så snabbt som på 
gymnasiet, 20 kurspoäng 
per vecka.

läs ENLIGT EGEN
STUDIEpLAN  
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Anslagstavlan

8 packa ryggsäcken och upptäck nya smultronställen i Karlstads 
kommun. här är några tips på utflyktsmål och vandringsleder: 

mÖt våren i barcelona!
från den 26 mars till den 26 oktober 
kan du åka med Ryanair från Karlstad 
till Girona och Barcelona. Du kan välja 
att åka på måndagar eller fredagar. 
flygplatschefen Peter Landmark listar 
sina tre Barcelona-favoriter: 
• Ta en rundtur med buss inne i 

Barcelona för att få en uppfattning om 
alla sevärdheter och unika möjligheter 
som finns i staden. 

• Glöm inte att stanna till i Girona, den 
gamla vackra medeltidsstaden med 

KLIPP UR OCH SPARA

fantastiskt god mat, shopping och 
vacker omgivning. 

• Costa Brava-kusten, som ligger 20 
minuter från flygplatsen, är en av Med-
elhavets mest fantastiska kustremsor 
med massvis av små sandlaguner. 
Det är här Barcelonaborna och många 
fransmän själva semestrar. 

Barcelona (26 mars–26 oktober)
Måndagar  19.50
fredagar  19.50

daGs FÖr vandrinG!

1.  Jäverön. flera vandringsleder, 3, 10, och 17 km. 
2.  I2-skogens strövområde. Naturstig 3 km. 
3.  Knappstadviken. Vandringsleder i Klarälvens 
  deltalandskap 3 eller 6 km. 
4.  Skutberget-Kil. 23 km. 
5.  Kroppkärrssjön runt. Börjar och slutar vid 
  Kroppkärrssjöns badplats. 5 km. 
6.  Frödingleden. Vandringsled som förbinder 
  Kroppkärrssjön med Alsterdalen. 12 km 
7.  Mariebergs strandängar. 2,5 km runt betade 
  strandängar med fågeltorn. 
8.  Acksjöleden. Tre slingor, 3.5, 7 och 12 km 
9.  Nygårdskällan. 2 km lång vandringsled i 
  lummig ravinmiljö. 
10. Bergviks udde. 1,5 km vandring ut till 
  hällmarksudde 
  i Vänern. 

12. Segerstads skärgård. Rullstolsanpassade 
  leder och spång ut till Hamnholmarna. 
13  Älvsbacka. Butorpsleden 5,2 km, Natur- 
  och kulturstigen 4,2 km, Pinoleden 5,8 km. 
14. Södra Hyn. Vandringsled, ca 14 km runt 
  sjön Södra Hyn. 
15. Göteborgsudden. 1,5 km vandring ut till 
  udde i Vänern. 
16. Naturstig i Tyrterrängen. 3,3 km lång 
  naturstig som utgår från Tyrstugan. 
17.  Lompberget, Korpberget, Götviksudden. 
  Upplev fornborgar, bronsåldersrösen, 
  stensättningar och en fin utsikt över 
  Vänern strax sydöst om Vålberg. 
18. Gökhöjdsstigen. fin naturstig som går till 
  ett biotopskydd.

Kontakt. Mer information om vandringsleder och naturom råden finns på www.karlstad.se. 
Du kan också kontakta teknik och fastighetsförvaltningen,  natur och parkenheten tel 054-540 00 00.  

11. Vildmarksleden och Brattforsheden. 
Vildmarksleden startar i Molkom och går 
fram till sjön Mången, den är ca 12 km 
lång. Längs vandringen får du uppleva 
varierad natur och utsikt. Vid Mången 
kan du ta dig ett dopp eller vandra vidare 
på Brattforsheden som är en ca 25 km 
lång vandringsled.

Tillgänglighetsanpassad led

vandringsled
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Den 10–13 april är det 
påsklov för barnen i Karlstads 
kommuns skolor. Måndagen 
den 16 april är det upprop 
igen. Sen återstår två lediga 
dagar fram till sommarlovet. 
Det är valborgsmässoafton den 
30 april och fredagen efter 
Kristi himmelfärds dag, den 
18 maj. 

Utöver de här dagarna så får 
varje skola lägga ut fem studie-
dagar på ett läsår för planering 
av skolarbetet eller fortbildning 
av lärare. Dagarna bestäms 
individuellt av varje skola. 

GatsopninGK
LIPP UR O

CH
 SPARA

Våren är här och då är det dags 
att sopa gatorna. Vi börjar med 
Tingvallastan och arbetar oss utåt. 
Om vädret tillåter hoppas vi vara 
klara med all grusupptagning sista 
april. Vi på kommunen hoppas att 
Karlstadsborna är med och hjälper 
till med att flytta undan bilar som 
står parkerade efter gatorna för att 
underlätta arbetet. Håll koll på vår 
webbplats karlstad.se för att se när 
vi kommer till ditt område. 

Norvalla ishall
22/12–5/1  kl. 12.00–15.00 

Löfbergs Lila Arena 
Söndagar fram till 26/2 kl. 9.00–10.50 
(utan klubbor) 

helGÖppet på tippen
Nu kan du slänga trädgårdsskräpet på helgen! Under våren är det högsäsong 
för arbete i trädgården. Därför har Karlstads Energi infört söndagsöppet 
mellan 09.00 och 16.00 på återvinningscentralen Heden under perioden 24 
mars–13 maj. På lördagar är Heden öppet som vanligt mellan kl. 9.00–16.00. 
Djupdalen, som normalt har stängt på helgerna, öppnar upp på lördagar under 
perioden 24 mars–13 maj. Alla öppettider finns på www.karlstadsenergi.se 

lovdaGar

Kontakt. Mer information om vandringsleder och naturom råden finns på www.karlstad.se. 
Du kan också kontakta teknik och fastighetsförvaltningen,  natur och parkenheten tel 054-540 00 00.  

ÅK TILL 
HALLEN 
OCH 
TVÄTTA 
BILEN!

Om du har skräp från garaget, vinden eller källaren som du vill göra dig av med 
– tänk på att du inte får elda upp det. Då riskerar du att sprida miljöfarliga 
ämnen och energin i avfallet kan inte tas tillvara. Det gäller för både företag 
och privatpersoner. Även trä, kartong och papper räknas som avfall och får 
inte eldas, trots att de i sig inte är skadliga för miljön. 

… OCH ELDA INTE HEMMA PÅ TOMTEN

Om du tvättar bilen hemma 
på gatan rinner vattnet utan 
rening rakt ut i våra sjöar och 
badvatten. Vattnet är fullt av 
kemikalier som är farliga både för 
oss människor och för miljön. 
Åk istället till en automatisk biltvätt 
eller ”gör det själv-hall” för att 
tvätta din bil, där finns det renings-
anläggningar för avloppsvatten. 
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hjäLpA TILL

– BARA FÖR ATT

DET KäNNS

Historia

Tradition av hög
utbildningsnivå

8  värmlands Museum ordnar en 
massa kul för barn i alla åldrar 
mellan den 10–13 mars. 
På museet finns möjligheten att 
”äggsperimentera” och få svar på 
frågorna: Hur skiljer man på råa 
och kokta ägg utan att knäcka 
dem? Kan man klämma sönder ett 

träFFa tuppen

PÅSKPARADEN GÅR

Kom och träffa tuppen och hälsa på de 
nykläckta kycklingarna i Mariebergs-
skogen. Mellan den 10–13 april är det 
kikarpromenad ute i naturen för barnen 
och den 14–15 april är det tipspromenad 
med temat ”Harar”. Som vanligt 
dukas det upp påskbuffé på Terrassen. 
Naturum Värmland håller däremot stängt 
mellan den 5 mars och 7 maj eftersom 
de bygger ut. Under den perioden är det 
full aktivitet i Spikgården och kiosken på 
Mariebergsskogen, där det finns både 
fika, korv med bröd och godis. Kolla in 
hela påskprogrammet på mariebergs-
skogen.se 

ägg? Och går det att få ned ett ägg 
i en flaska? 

Med inspiration av utställningen 
Moder Bord byggs det mobiler och 
skulpturer av det som finns i skaf-
feriet. Testa också att blanda egen 
färg av pigment och ägg. 

Hela påskprogrammet finns på 
www.varmlandsmuseum.se. <

Häng på de andra häxorna och 
trollkarlarna och ta plats i den traditio-
nella påskparaden som går genom stan 
lördagen den 7 april. 09.30 erbjuds 
sminkhjälp på Värmlands museums 
trappa. 10.30 avgår paraden mot Stora 
torget där det väntar underhållning. 

Karlstadsborna 
har högre ut-
bildningsnivå än 
riksgenomsnittet. 
Och det är inte 

konstigt med tanke på att det 
funnits högskoletutbildning här i 
snart 170 år. 

Redan år 1843 startade 
den första lärarutbildningen i 
Karlstad och sedan 1907 har 
det utbildats sjuksköterskor här. 
I dag är dessa två utbildnings-
områden fortfarande stora och 
Karlstads universitet utbildar 
varje år drygt 2 500 studenter 
inom dessa områden. 

Den äldsta gymnasieskolan i 
Karlstad är Tingvallagymnasiet. 
Det invigdes 1870 och kallades 
Karlstads högre allmänna 
läroverk. Bland annat har Tage 
Erlander och Gustaf fröding 
studerat där. 

Sundstagymnasiet och 
Älvkullegymnasiet är drygt 50 år 
gamla och var under många år 
en gemensam skola.  År 2006 
var det Sveriges tredje största 
gymnasieskola och vissa år har 
Älvkullegymnasiet varit Chalmers 
största leverantör av teknolog-
studenter. Andra lokala gymna-
sieskolor är Nobelgymnasiet och 
Hammarö gymnasieskola.   

Närmare 43 procent av alla 
Karlstadsbor har eftergymnasial 
utbildning. Riksgenomsnittet är 
37 procent. Enligt kommunens 
tillväxtstrategi bidrar en hög 
utbildningsnivå till eget självför-
verkligande, bättre folkhälsa och 
förbättrad livskvalitet. Därför har 
Karlstads kommun som mål att 
47 procent av befolkningen ska 
ha eftergymnasial utbildning år 
2020.   

påskpYssla på museet
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hjäLpA TILL

– BARA FÖR ATT

DET KäNNS bra
8  Allt fler människor i alla 
åldrar väljer att bli frivilligarbe-
tare. och motiven är många: 
göra något gott för andra, 
skaffa sig meriter, förbättra 
samhället, ha roligt, lära något 
nytt, skapa mening i sitt liv. 
jan-Erik Nilsson, som varje 
vecka besöker 88-årige Bo 
Schmidt, uttrycker det så här:

– Det uppstår en inre värme 
när man når fram till en annan 
människa. och det är inte alls 
bara jag som ger, jag får så 
väldigt mycket tillbaka av Bo!

Skonsam motion. Jan-Erik har lyft upp 
motionscykeln från källaren, så Bo kan 
röra sig utan att behöva gå ut. 
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8 I drygt ett halvår har jan-Erik 
Nilsson regelbundet besökt Bo 
Schmidt. och det är en stund de 
båda uppskattar. För Bo är det 
ett välkommet avbrott i ensam-
heten medan jan-Erik gläds över 
alla intressen de båda delar. 

Klockan är exakt ett när Jan-Erik 
tar de få trappstegen upp på Bos 
farstubro. Det är onsdag och dags 
för veckans besök. Solstolen till 
vänster skvallrar om att Bo tidigare 
under dagen passat på att njuta lite 
av solens värmande strålar.

– Nu när det blir lite varmare 
ska vi börja ta promenader igen. 
Precis före jul fick Bo en permobil 
som gör det lättare för oss att 
komma ut, berättar Jan-Erik.

Bo tar emot i hallen och de båda 
herrarna slår sig ner vid köksbordet, 
precis som vanligt.

– Det första vi gör när vi ses är 

Det blir så att vi 
två talar om lite 
andra saker än jag 
gör med döttrarna; 
vi har ju båda gått 
tekniskt gymnasium 
och är intresserade 
av skog och mark.

att kolla tidningarna och se hur det 
gått för FBK under veckan. Har 
det gått dåligt blir vi lite deppade, 
men vi repar oss rätt fort igen, 
säger de och ser spjuveraktigt på 
varandra.

Så ska småfåglarna ha sitt i 
det lilla röda fågelbordet utanför 
köksfönstret, kaffebryggaren sättas 
på och Bo passa på att träna lite på 
motionscykeln som Jan-Erik lyft 
upp från källaren. 

– Sen min stroke för fyra år 
sen kan jag inte längre gå ner i 
källaren och ta en bastu – och det 
saknar jag. Men det är skönt att 
kunna röra på sig utan att behöva 
gå ut, säger Bo.

– Och det var bra att Jan-Erik 
såg till att jag fick en rullator 
inomhus, tidigare gick jag med 
käpp härinne.

Ja, att Jan-Eriks fräscha ögon ser 
vad som kan åtgärdas med enkla 
medel är till god hjälp för Bo. Varje 

vecka kollar de tillsammans över 
saker som om någon glödlampa 
behöver bytas, om det är kallt i nå-
got rum eller om några läkarbesök 
väntar som Bo kan behöva hjälp 
med.

– Och i höstas förslog Jan-Erik 
att vi skulle åka tillsammans och 
vaccinera oss mot influensan!

– I och med att vi båda har hus 
känner vi till allt som behöver ses 
över. Och vi har många gemen-
samma intressen i övrigt. Jag vill 
verkligen berömma May-Britt på 
kommunens frivilligcentral som 
parade ihop just oss två, säger 
Jan-Erik.

Mycket att prata om
För Bo, som har tre döttrar, är det 
också extra intressant att träffa och 
umgås med en man. 

– Det blir så att vi två talar om 
lite andra saker än jag gör med 
döttrarna; vi har ju båda gått tek-
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– Bland våra volontärer finns 
allt från gymnasieungdomar och 
studenter till 80-åriga damer. 
Och de är verkligen guld värda! 
konstaterar May-Britt Gustafsson.

Hon är aktivitetssamordnare och 
samordnare för Frivilligcentralen. 
Där är en av hennes viktigaste 
uppgifter är att hitta rätt uppdrag 
för de frivilliga som anmäler sig.

– Vi träffas för ett personligt 
samtal där vi pratar om vad den 
frivillige gjort förut, är intresserad 
av och vill bidra med. Det är 
väldigt viktigt att försöka matcha 
intressen och annat så att besöken 
blir så bra som möjligt både för 
den som kommer och den som får 
ta emot besöken.

Vid första besöket följer May-
Britt med för att känna av så att 
allt verkar stämma och under 
terminerna erbjuder hon de frivil-

8  vill du med små, viktiga insatser hjälpa medmänniskor att 
få ett bättre liv? Ta kontakt med Frivilligcentralen!

liga en mängd utbildningsefter-
middagar. Där behandlas allt från 
tystnadsplikt, etik och bemötande 
till brandskydd, färdtjänst och 

FRIvILLIGCENTRALEN
frivilligcentralen har funnits i 

sex år och är ett samarbete mellan 
Röda korset, Svenska kyrkan och 
Karlstads kommun.

Idag besöker cirka 55 frivilliga 
sammanlagt runt 80 personer. Drygt 
ytterligare 100 personer köar får att 
komma i kontakt med någon frivillig.

frivilligcentralen har telefontid 
varje vardag kl.  10–12. Övriga tider 
kan du tala in ett meddelande på 
telefonsvararen. Telefonnumret är 
054-540 58 58 och e-posten 
frivilligcentralen@karlstad.se.

Fakta

Utbildning. May-Britt Gustafsson ordnar 
utbildningar för de frivilliga varje termin.

hAR DU MÖjLIGhET 
ATT GÖRA EN INSATS?

niskt gymnasium till exempel och 
är intresserade av skog och mark.

– När jag är ute i skogen eller 
seglar har jag alltid med kameran 
och brukar visa bilderna för Bo. På 
så sätt blir det något vi delar. Och 
jag lär mig mycket om Karlstad 
genom att Bo berättar om sitt 
yrkesliv, i hela 35 år arbetade han 
på kommunen, tillägger Jan-Erik.

jobba frivilligt
Beslutet att engagera sig som 
frivillig växte successivt fram hos 
honom under drygt ett år.

– Jag såg att det behövdes folk 
till frivilligcentralen och upplevde 
via närstående hur ensam man kan 
bli på ålderns höst. Det är mycket 
som ändrar sig på resan mot 
ålderdomen och kan jag bidra till 
att förgylla den lite för Bo så gör 
jag det mer än gärna! <

Text och foto: Cecilia Hardestam

Bland våra volontärer 
finns allt från gymnasie-
ungdomar och studenter 
till 80-åriga damer. och de 
är verkligen guld värda! 

hjärt- och lungräddning. De som 
gått utbildningarna får ett intyg 
och varje termin avslutas dessutom 
med en lite festligare samling.

– De frivilliga står för ett viktigt 
komplement till det stöd samhället 
ger och det känns bra att kunna 
visa vår uppskattning av det fina 
jobb de gör!<

Text och foto: Cecilia Hardestam
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8 Karlstad är i topp inom flera områden när Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) tittar på kvalitén i landets kommuner. Karlstads-
borna tycker att de bor i en attraktiv stad, känner sig delaktiga i 
kommunen och uppskattar öppettider i simhallar och bibliotek.

Men undersökningen pekar också på områden där vi kan bli 
bättre. just nu satsar Karlstads kommun stort på att förbättra 
bemötandet och tillgängligheten gentemot Karlstadsborna. <

sex STEG TILL BäTTRE 
TILLGäNGLIGhET!  

I slutet av 2012 slår kommunen upp portarna till Kontaktcenter. Centret 
kommer att ligga i Bibliotekshuset tillsammans med turistbyrån. Här 
kommer utbildade kommunvägledare kunna ge snabba svar på Karlstads-
bornas frågor, eller hänvisa dem vidare till rätt person inom kommunen. 

– Vi vill underlätta för medborgarna att komma i kontakt med sin 
kommun. Karlstadsborna ska få ett snabbt och korrekt bemötande på 
Kontaktcenter, säger Ann Salomonsson, som är centrets chef. 

I oktober 2012 lanserar kommunen 
en modernare webbplats som ska 
ge Karlstadsborna bättre service 
– en stor satsning med förändrat 
innehåll, utseende och struktur.  

– Karlstad.se är vår viktigaste 
kanal för kommunikation med 
medborgarna. Därför ska vi nu ta 
fram en webbplats med fokus på 
kvalitet, service och dialog, säger 
projektledaren Lisbeth Malmström. 

På webbplatsen kan Karlstads-
borna jämföra kommunens service 
med privata utförare som till exem-
pel driver skolor och äldreboenden. 
På utvecklingsblogg.karlstad.se kan 
Karlstadsborna gå in och tycka till 
om den nya webbplatsen. 

Kommunens service till företagen ska rankas som en av de tio bästa i 
Sverige. För att förstärka dialogen med näringslivet i Karlstad har 
kommunen inrättat ett näringslivsråd. I rådet sitter sju företagare med 
möjlighet att tycka till i ärenden som rör tillväxt. Företagsbesöken är ett 
annat sätt för kommunen att få företagarnas syn på olika frågor. Varje 
vecka besöker politiker och tjänstemän företag runt om i kommunen. 

Under våren kommer kommunen också att skapa en ny mötesplats för 
unga företagare mellan 18 och 35 år. Tanken är att de ska få möjligheten 
att inspireras av andra företagare och skapa affärskontakter. 

Text: Kristina Ohlsson
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Vad är …

– Min senaste kontakt jag hade 
med kommunen var när jag fick 
trygghetslarm. Det gick smidigt 
och det var en gullig kille som 
kom och satte in det. 

–Jag har en viss oro för hur 
det ska bli när jag bli äldre och 
hur de tar hand om mig. Annars 
har jag inte så mycket att klaga 
på, det är så många som klagar 
i onödan. 

– Det är snyggt och en trevlig 
omgivning. Det rör sig alltid 
personal ute som man kan fråga 
saker om, sådana som planterar 
blommor eller klipper gräset. 
Sen så har Karlstad ett väldigt 
fint bibliotek där det mesta finns. 

– Jag har bott i Karlstad se-
dan i september och hade velat 
ha bättre information om vad 
man kan göra som nyinflyttad.

– Det finns mycket trevligt att 
göra för alla åldrar. Båtbussarna 
till exempel är en bra grej på 
sommaren. Det kostar nästan 
ingenting och det är väldigt 
trevligt. 

–Alla i kommunen jobbar ju 
tillsammans men jag skulle vilja 
veta mer vem som har hand om 
vad. Vad olika personer sysslar 
med och vad kommunen har 
för planer för framtiden och vad 
man lägger pengarna på. 

… Karlstads kommun bra på? 
Vad kan vi göra bättre? 

Beatrice 
Liedberg, 
Gruvlyckan 

Maj-Britt 
Wikström, 
Haga 

Kalle Alvin, 
Sundsta 

ATT joBBA pÅ

Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL, gör årligen undersökningar av 
kommunernas kvalitet. Karlstad 
deltar i undersökningen för första 
gången tillsammans med 160 andra 
kommuner i landet. 
Det här är vi bra på 

• Medborgarna har möjlighet att 
delta i kommunens utveckling 

• Medborgarna upplever att de 
har inflytande över kommunens 
verksamhet 

• Öppettider i bibliotek och simhall 
• Karlstad är attraktivt att bo i 
Det här kan vi bli bättre på 

• Svarstider på mejl 
• Bemötande via mejl och telefon 
• Väntetid för att få en förskoleplats 
• Väntetid för plats på äldreboende 

fotnot: Det här är bara några exem-
pel från resultatet i undersökningen. 
Du kan läsa hela rapporten på 
www.skl.se/kkik

TExT OCH fOTO: KRISTINA OHLSSON

STEG TILL BäTTRE 
TILLGäNGLIGhET!  

Genom satsningen på Facebook har Karlstads kommun skapat 
ett starkt forum för dialog med Karlstadsborna. Sidan ”gillas” av 
12 000 personer och varje dag strömmar det in mellan 15 och 20 idéer, 
klagomål eller beröm kring kommunens service. När vattnet slutade att 
rinna i kranen för många Karlstadsbor den 22 maj 2011 tog dialogen fart 
med över 500 kommentarer, frågor och synpunkter bara under första dygnet. 
Karlstads kommun vill finnas där Karlstadsborna finns. Därför är det vik-
tigt att synas i de sociala medierna. Vi finns även på Twitter och Youtube. 

I höst inför Karlstads 
kommun servicegarantier. 
Det kan till exempel 

Du vet väl att du kan utföra ett 
50-tal tjänster på karlstad.se? Du 
behöver inte längre ringa och boka 
tid för till exempel borgerlig vigsel. 
Gå in på karlstad.se och klicka på 
”E-tjänster och självservice”. Du 
kan också lämna synpunkter på 
förskolan, ansöka om viss hjälp från 
hemtjänsten, skicka in din aktuella 
vattenförbrukning och ansöka om 
parkeringstillstånd för miljöbil. 

innebära att svara på ett mejl eller handlägga ett 
ärende inom en viss tid annars ska medborgaren 
kompenseras på olika sätt. Det kan exempelvis vara 
en ekonomisk kompensation, som sänkt avgift, eller 

en förklaring. Just nu arbetar förvaltningarna inom kommunen med att 
ta fram minst en servicegaranti var. I november 2012 planeras 
garantierna att införas. 
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Jill Johnson 13 april, filip och 
fredrik 19 april och Louise 
Hoffsten 20 april. Det är några 
av artisterna som kommer till 
Karlstad CCC i vår. På Wermland 
Opera kan man fortfarande se 
Johannespassionen (fram till 8 
april) och rockmusikal Next to 
Normal (fram till 21 april). 

På Scalateatern spelas 
Värmlandsteaterns uppsättning 
av Emil! (fram till 7 april) och den 
17 april blir det nostalgi när Sten 
& Stanley firar 50 år på scenen. 

Tre dagar i följd bjuds 
Karlstadsborna in till firande 
ute på Sandgrundsudden i 
början av juni. 

Det börjar med Starboys 
konsert den 5 juni och följs 
av nationaldagsfirande den 
6 juni. Den 7 juni blir det 
underhållning i parken och 
tårtkalas för att fira att Karl-
stads bostadsbolag, KBAB, 
fyller 70 år. Hela programmet 
hittar du på karlstad.se. 

FEST I TRE 
DAGAR!

Ladda för vårens lopp! 
8  Motionsturnén från i fjol återuppstår. Den 4 april 
är det premiär vid Tyrsstugan. 

Den 16 juni öppnar ett nytt Lars Lerin-museum i gamla anrika 
danspalatset Sandgrund. Karlstads kommun har köpt Sandgrunds-
byggnaden av Stureplansgruppen som under de senaste åren har 
drivit Blue Moon Bar i lokalerna. Lars Lerin kommer att hyra in sig i 
Sandgrundsfastigheten och driva museum året runt. Konstutställ-
ningen kommer att förnyas varje år och särskilda gästutställare får 
möjlighet att visa upp sig. först ut är fotografen Helena Blomqvist. 

LERIN-MUSEET ÖppNAS

på GånG
Häng med i uppladdningen inför Vårruset 10 maj och 
Stadsloppet 16 juni. Under motionsturnén kan du få tips 
och råd om vad du ska tänka på för att förbättra din löp-
teknik. Motionsturnén är ett samarbete mellan IF Göta 
och Karlstads kommun. Både nybörjare och mer erfarna 
är välkomna att följa med runt de sju motionsspåren. 

• 4 april Tyrstugan 18.00 
• 11 april Jakobsberg 18.00 
• 18 april Kilenegården 18.00 
• 25 april Skutberget 18.00 
• 2 maj Väse 18.00 
• 16 maj Kronoparken 18.00 
• 30 maj Sundstatjärnen 18.00 

För mer information gå in på: ifgota.se. <

Till Karlstad CCC 13 april.
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För de som har missat, vad är 
Friska Karlstad?

– Det är en upplevelserik stolpjakt 
i och omkring Karlstad som pågår 
mellan 21 april och 21 oktober. 
Totalt handlar det om att hitta 200 
stolpar med varsin bokstavskombi-
nation som man sedan registrerar 
på internet. Alla kan vara med och 
OK Tyr vill bidra till att fler aktiverar 
sig, känner sig trygga i skogen och 
blir friskare. Man kan cykla, gå, 
springa eller åka inlines i jakten på 
stolparna. för varje kontroll man 
registrerar får man en lott med 
chansen att vinna fina priser.
Hur många deltog i fjol?

– 2009 deltog 1 400 personer, förra 
året hade det växt till 3 600. Men 
det är bara de som registrerar sig på 
internet. Besöksräknare ute i skogen 
indikerar att närmare 9 000 personer 
letade stolpar förra året. Så det har 
blivit lite av en succé. I år kommer 
deltagarna att kunna ladda ned en 
app i mobilen, där det finns karta och 
där man kan scanna in koden direkt i 
mobiltelefonen.
Årets Friska Karlstad bjuder på en 
del nyheter, berätta!

– Vi siktar på att anordna en 
företagstävling, där företagen får 
utmana varandra och samla stolpar. 
Vi kommer även att göra en spansk 
version av både kartan och tidningen 
som delas ut inför premiären med 
tanke på att vi numera kan flyga 
mellan Karlstad och Girona. Där 
kommer det bland annat att finnas 
information om vad spanjorerna kan 
göra under sin vistelse i Karlstad.

Mer information hittar du på: 
www.friskakarlstad.se

… Mikael Aftevik, klubbadministratör 
i OK Tyr med ansvar för friska 
Karlstad, som arrangeras för 
fjärde året.

Hallå där …

3–6 maj är det stor shoppinghelg 
i Karlstad. I centrum laddas 
det för ”Supershopping” med 
tävlingar, musik och extra öppet 
i butikerna på torsdag fram till 
21.00. Samtidigt är det Bergvik-
dagarna med barncirkus och kul 
aktiviteter för hela familjen. 

shoppa loss!

 I Mariebergsskogen välkomnas våren med majbrasa 
och tal till våren den 30 april klockan 
20.30–22.00. Årets valborgstalare 
är Mathias Karlsson, läkare, 
 medicine doktor och entreprenör. 
  Sällskapet CMB och sångföreningen 
    Manhem sjunger under ledning av Erik 
       Rynefors. Boka valborgsbuffé på Terrassen: 
 054-21 08 40. Klockan 15.00 sjunger         
                   studentkörerna, CMB och Söt Likör, 
               in våren på Stora torget. 

vintern rasat ut

Text: Kristina Ohlsson

SUCCÉ FÖR
FRISKA KARLSTAD!
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KONSTRUKTÖR: OxUDDE MEDIA

Det räcker med att lista ut orden som ska skrivas in i de blå 
rutorna i krysset. Mejla in lösningen till korsord@karlstad.se 
eller skicka in kupongen med rätt lösning till: 
Karlstads kommun, Informationsenheten, 651 84 Karlstad. 

Rätt lösning: 

Märk mejlet eller kuvertet med ”Lösning korsord”. Senast den 
16 april vill vi ha lösningen. Vinnarna publiceras på karlstad.
se den 19 april. Lycka till! 

Rätt lösning i decembernumret var: Smaker som hör julen till 

Bland de med rätt lösning vinner två personer varsina par 
gångstavar. Vi lottar också ut två ståltermosar. 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Telefon: 

Krysset 
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