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HÅLLA DÄR...

med att hjälpa unga med funktionsvariationer.
Detta eftersom jag själv har aspergers och har
upplevt okunskap inom området. Jag vill vara
en inspiration för människor, framförallt
dem med funktionsvariationer och en röst
för alla som inte kommer till tals.

… JESPER HOLMGÅRD,
17 ÅR, ORDFÖRANDE I
UNGDOMSFULLMÄKTIGE.

Varför är ungdomsfullmäktige viktigt?
– Ungdomsfullmäktige är en jättebra plats att
träffa nya vänner och en chans att påverka min
och andra ungdomars vardag. Även om man inte
vill vara med i ungdomsfullmäktige borde alla
ungdomar rösta eftersom det är en chans
att föra fram sina åsikter.

Vad fick dig att engagera dig i ungdomsfullmäktige?
– Det var dels för att min storebror, som också
varit ordförande i ungdomsfullmäktige, sa att det
var en lärorik och rolig erfarenhet. Det är också
en möjlighet att utvecklas och hjälpa andra
ungdomar i kommunen att få en bättre
vardag. Jag är extra engagerad i frågor
om funktionsvariationer, kollektivtrafik och könsdiskriminering.
Varför tycker du att dessa frågor
är extra viktiga?
– Kollektivtrafiken kommer
ungdomarna i Karlstads kommun
i kontakt med varje dag och vi
i ungdomsfullmäktige är ungdomarnas röst mot de högre instanserna för att göra kollektivtrafiken
ännu bättre.
– När det gäller könsdiskriminering har Karlstads kommun blivit
bättre, men vi kan bli ännu bättre!
Sedan vill jag se ett bättre arbete

Jesper Holmgård
delar ordförande skapet i ungdomsfullmäktige med
Gustav Ostrenius.

Eric Lindgren

VEM SKA FÖRA DE UNGAS TALAN 2019–2020?
Genom ungdomsfullmäktige har du som är ung möjlighet att vara med
och påverka politikerna i Karlstad. Den 8–10 maj kan Karlstads unga på
skoltid rösta fram sina favoritkandidater.
NYLIGEN HAR KANDIDATERNA

i ungdomsfullmäktige varit ute på en
två veckor lång valturné i Karlstads
skolor och informerat. Nu är det snart
dags för Karlstads ungdomar att rösta
på de kandidater som har valts ut.
De 25 ledamöter och 15 ersättare

som blir framröstade kommer att
få en plats i ungdomsfullmäktige under
nästa mandatperiod. Alla som går i
årskurs 8 och 9 på grundskolan och
på gymnasiet får rösta.
På karlstad.se/ungdom kan du
läsa mer om ungdomsfullmäktige.

VI I KARLSTAD
Utges av: Karlstads kommun, karlstadskommun@karlstad.se
Telefon: 054-540 00 00.
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Vad tycker du saknas i Karlstad?
– Jag skulle gärna se fler
platser som UNO för
ungdomar i övre tonåren att
träffas på. Jag vill också
att både lärare och elever
ska lära sig mer om
funktionsvariationer
för att skapa en större
förståelse för olika
människor. Mina
huvudfrågor vill jag
jobba vidare med i
framtiden när jag ska
engagera mig mer
inom partipolitik.

Text och foto:

Tryck: Strokirk-Landströms AB,
ISO 14001-certifierat tryckeri.
Tryckt på FS C-märkt papper.
Upplaga: Cirka 47 000 ex.
Distribution: Posten, delas ut
till alla hushåll i Karlstads kommun.

VAD HÄNDER MED
UTVECKLINGEN AV
SKUTBERGET?

Marianne Andersson, projektledare, och Ann Catrin Kärnä, delprojektledare
för utvecklingen av Skutberget, visar upp de 60 förslagen på hur Skutbergets
friluftsområde ska utvecklas.

Tidigast år 2020 kan kommunen börja förverkliga idéerna
kring utvecklingen av Skutbergets friluftsområde.
– Vi hoppas ha en handlingsplan med en prioriteringsordning
för området färdig innan det här årets slut, säger
projektledaren Marianne Andersson.
genomfördes en medborgardialog som visade att Karlstadsborna vill
att Skutberget ska utvecklas. Det är utifrån
det underlaget som Karlstads kommun har
tagit fram en vision för Skutberget. Det
öppnar upp för Karlstadsbor och besökare
att använda området för motion, äventyr
och olika naturupplevelser.
UNDER 2017

60 förslag på utveckling

Utifrån visionen har det arbetats fram ett
planprogram för området med 60 förslag
på hur Skutberget ska utvecklas. Det
handlar bland annat om kaféer, höghöjds- och mountainbikebana, en ny

UTVECKLINGEN
AV SKUTBERGET
STEG FÖR STEG

Maj-juni 2018
Samråd av detaljplan
för sagopark och planprogram för friluftsområdet med berörda
sakägare och olika
myndigheter.

badvik, båtramp, grillplatser vid vattnet
och en sagopark med Muminvärlden.
Över 1 000 synpunkter kom in till
Karlstads kommun när Karlstadsborna
fick tycka till om detaljplanen för sagoparken och planprogrammet under förra
året, när de var ute på så kallat samråd.
– Vi har läst igenom varenda en av
dem och sedan förfinat detaljplanen och
planprogrammet utifrån dem, säger
Marianne Andersson.
En handlingsplan ska tas fram

Nästa steg är att politikerna ska
prioritera i vilken ordning Skutberget

Hösten 2018
De runt 1 000
synpunkterna som
kom in under samrådet sammanställs
av kommunens
tjänstemän.

Våren/sommaren 2019
Ett färdigt förslag av
detaljplanen för sagoparken ställs ut för granskning i Karlstadsrummet,
även nu finns möjlighet
att lämna synpunkter.

ska utvecklas och utifrån det ska en
handlingsplan arbetas fram under 2019.
– Det här har varit en lång process och
vårt jobb som tjänstepersoner är att se till
att vi får ett så rättvist och bra underlag
som möjligt för politikerna att fatta
beslut kring, säger Marianne Andersson.
Sagoparken i Karlstadsrummet

Redan före sommaren kommer detaljplanen för den planerade sagoparken
att ställas ut för så kallad granskning
i Karlstadsrummet.
Förhoppningen är att både slutver-sionen av planprogrammet för
Skutberget och detaljplanen för sagoparken ska godkännas av kommunfullmäktige i slutet av 2019. Det
betyder att arbetet med att förverkliga
idéerna på Skutberget kan börja
tidigast år 2020.
Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

Hösten 2019
Efter granskningen
görs eventuella justeringar, sedan är det
upp till politikerna att
fatta beslut om planen
ska godkännas.

Hösten/vintern 2019
Förhoppningen är att
slutversionen av planprogrammet för Skutberget
och detaljplanen för sagoparken ska godkännas av
kommunfullmäktige.

Intresset för utvecklingen av Skutberget har varit enormt. Aktuell information hittar du på karlstad.se/skutbergetsframtid Där kan du också välja att
prenumerera på nyhetsbrevet om Skutbergets utveckling.
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Mia Marklund är internationell strateg
på Karlstads kommun, Helena Danielsson
är EU-informatör på nystartade Europa
Direkt-kontoret i Bibliotekshuset.

RÖSTA I EU-VALET DEN 26 MAJ
Visst påverkar EU oss även i Sverige och Karlstad. Fem av
tio beslut i kommunfullmäktige har sitt ursprung i EU.
Du röstar väl till Europaparlamentet den 26 maj?
SÖNDAGEN DEN 26 MAJ SKA 705

ledamöter röstas fram i 27 länder. 21 av
ledamöterna är svenskar. Och det är
upp till oss vilka som ska representera
Sverige i Europaparlamentet de kommande fem åren.
EU-parlamentet är EU:s folkvalda
”riksdag” som tillsammans med medlemsländernas regeringar stiftar lagar
för 500 miljoner medborgare. EU-valet
spelar alltså en stor roll för vår vardag
här i Karlstad, vårt land och vår framtid.
– Om man inte röstar så låter man
någon annan bestämma vad vi ska ha
för utveckling. Vi ser mycket nationalistiska strömningar i Europa just nu som
kommer påverka även oss. Om vi som
värnar om de demokratiska värdena inte
går och röstar lämnar vi över makten
till andra, säger Mia Marklund, internationell strateg på Karlstads kommun.
Hälften av besluten härrör från EU

EU påverkar Karlstadsborna på lokal
4
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nivå. Ungefär hälften av alla beslut
som klubbas i vårt kommunfullmäktige
kommer från EU-beslut. Natura 2000
är ett exempel på det, ett nätverk med
värdefulla naturområden som har pekats
ut i hela Europa. Men också olika
regelverk kring utsläpp och kemikalier.
– Och att vi slipper betala roamingavgifter när vi åker utomlands är inte
för att telefonoperatörerna velat vara
schyssta utan det är en EU-lag som
styr det, säger Mia Marklund.
Tror att valdeltagandet ökar

Just nu drivs 20 internationella projekt i
Karlstads kommun som finansieras med
EU-pengar. Hållbart resande är ett av dem,
ett projekt som ska få fler att gå, cykla
och åka kollektivt. Ett annat handlar om
välfärdteknik inom äldreomsorgen, att ta
fram tekniska lösningar som underlättar
för människors vardag.
Det här är det sjätte valet till Europaparlamentet. Ska man tro siffrorna så

kommer det svenska valdeltagandet,
som förra valet var runt 51 procent, att
öka i år. Inför förra valet 2014 gjordes en
Sifo-undresökning. Då svarade 53 procent
att de tänkte rösta. Inför det här valet är
den siffran hela 70 procent.


Text och foto: Kristina Ohlsson

FEM SKÄL TILL VARFÖR DU SKA RÖSTA
1. EU-parlamentets beslut påverkar oss.
Fem av tio lagar som behandlas av
riksdagen och kommunfullmäktige har
sitt ursprung i EU.
2. Nationalismen och främlingsfientligheten
sprider sig i Europa. Om vi som värnar
om de demokratiska värdena inte går
och röstar lämnar vi över makten till
andra krafter.
3. För att komma till bukt med klimatförändringarna krävs samarbete.
EU var pådrivande när det globala
klimatavtalet slöts i Paris 2015.
4. Som EU-medborgare har du rätt att
studera och jobba var du vill i Europa
och du kan resa utan gränskontroller.
5. Vid kris finns EU-länderna för varandra.
I Sverige har vi hjälpinsatserna vid skogsbränderna förra sommaren i färskt minne
då brandmän från flera europeiska länder
stöttade oss i släckningsarbetet.

EUROPA DIREKT SVARAR PÅ DINA FRÅGOR OM EU
Visste du att Karlstad har ett Europa Direkt-kontor? Hit kan
du vända dig för att få svar på dina frågor om EU.
och
ställ dina frågor om EU,
säger Helena Danielsson,
EU-informatör på nystartade
Europa Direktkontoret i
Bibliotekshuset i Karlstad.
Syftet med kontoret, som är ett av
16 i Sverige, är att sprida information
och kunskap till allmänheten om EU,
medborgarnas rättigheter, lagstiftning,
politik och bidrag.
Europa Direkt arrangerar föreläsningar, konferenser och seminarier med
– KOM IN TILL MIG

anknytning till EU-frågor,
de är också ute i skolor, föreningar och organisationer
och informerar om EU.
– Missa inte heller Europadagen den 9 maj, då blir det
kalas i Mitticity med massa information
om EU, säger Helena Danielsson.
Du kan nå Europa Direkt genom
Kontaktcenter i Bibliotekshuset,
telefon 054-540 00 00 (knappval 4)
eller mejla europadirekt@karlstad.se


VIKTIGA DATUM
MAJ

8-26
Under de här datumen kan
du förtidsrösta.
MAJ

19
På vissa trygghetsboenden och
häktet kan du rösta på plats.
MAJ

26
Valdagen. Det står på ditt röstkort
var du ska rösta.

Text: Kristina Ohlsson

VIKTIG INFORMATION

FÖRTIDSRÖSTA MELLAN DEN 8 OCH 26 MAJ
Valdagen är den 26 maj men du som vill kan förtidsrösta redan
från den 8 maj. Här har vi listat alla förtidsröstningslokaler och
öppettider. Kom ihåg att du behöver röstkort och att du ska
kunna styrka din identitet för att kunna rösta.

SAMHÄLLSBYGGNADSHUSET
Måndag–fredag kl. 8.30–17
Lördag 25 maj kl. 10–15

BIBLIOTEKSHUSET
Måndag–torsdag kl. 10–19
Fredag kl. 10–18
Lördag kl. 10–16
Söndag kl. 10–16
Valdagen 26 maj kl. 8–21

KRONOPARKENS BIBLIOTEK
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 10–12, 14–17
Onsdag kl. 14–17
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 10–14

MOLKOMS BIBLIOTEK
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 9–17
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 9–12

SJUKHUSBIBLIOTEKET,
CENTRALSJUKHUSET
Endast öppet 20–24 maj.
Måndag–fredag kl. 10–15

SKATTKÄRRS BIBLIOTEK
Måndag kl. 14–19
Onsdag kl. 14–19
Torsdag kl. 10–14
Fredag kl. 10–14

SKÅRE BIBLIOTEK
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 10–14
Onsdag kl. 13–17
Torsdag kl. 13–17
Fredag kl. 10–14

VÅLBERGS BIBLIOTEK
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 9–13
Onsdag kl. 14–18
Torsdag kl. 9–17
Fredag kl. 9–13

VÅXNÄS BIBLIOTEK
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 9–17
Onsdag kl. 13–17
Fredag kl. 9–14

VÄSE BIBLIOTEK
Måndag kl. 16–19
Tisdag kl. 9–13
Torsdag kl. 16–19

• Ta med röstkortet när du ska
förtidsrösta. På röstkortet står
det vilken lokal du ska rösta i
på valdagen. Under förtidsröstningen kan du välja vilken lokal
du vill gå till.
• Du måste kunna styrka din
identitet vid röstningen.
• Vill du rösta via bud finns det
särskilda budröstningspaket i
förtidsröstningslokalerna eller på
Kontaktcenter i Bibliotekshuset
från och med maj.
• Valdagen är den 26 maj.
Vallokalerna har öppet
klockan 8–21. När röstningen
har avslutats gör kommunerna
en preliminär rösträkning och
resultatet visas på val.se
• Behöver du ett nytt röstkort?
Röstmottagarna kan skriva ut
dubblettröstkort i alla lokaler för
förtidsröstning. Du kan också
få hjälp av Kontaktcenter (under
röstningsperioden 8–26 maj).
• Har du frågor om valet?
Hör av dig till Kontaktcenter.
Besök oss i Bibliotekshuset eller
ring 054-540 00 00, tonval 4.
På eu.riksdagen.se och karlstad.se/
val kan du läsa mer om EU, valet och
om hur du röstar.
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Mats Wilhelmsson är samtalsterapeut på nystartade KAST.
Han träffar män som har köpt
sex för att få dem att ändra
sitt beteende.

”MÅNGA MORALISKA
GRÄNSER ÄR
PASSERADE INNAN
MAN KÖPER SEX”

Sexhandeln finns även i Värmland. Nystartade KAST – köpare av
sexuella tjänster – erbjuder männen stöd för att förändra sitt beteende.
– Om vi lyckas med det så kommer också sexköpen att minska, säger
Mats Wilhelmsson, samtalsterapeut på KAST, Karlstads kommun.
och prostitution är inget som bara finns
i storstäderna. I Karlstad arbetar polisen,
kommunen och länsstyrelsen aktivt
med frågorna.
Det mesta av sexhandeln sker
numera online. En del är organiserad
där kvinnor säljs av en hallick på hotellrum, i lägenheter eller på en uppgjord
mötesplats någonstans.
– Man flyttar runt i städerna och hyr
in sig någonstans för att ha en tillfällig
bordell under några dagar, säger Sabina
Gómez Jansson, enhetschef på Familjevåldsenheten i Karlstads kommun.

till exempel att man använder sex som
självskadebeteende, säger Sabina Gómez
Jansson.
Ett annat fenomen som ökar enligt
myndigheterna, är så kallad sugardating.
Det är när en yngre kvinna får ekonomisk kompensation för att följa med en
äldre man på en lyxresa, middagar eller
vid representation. Kontakterna tas ofta
via nätet.
– I några fall är tjejen nöjd med
lyxlivet och den ekonomiska överenskommelsen, men det finns risk att
relationen övergår i sex mot ersättning,
säger Sabina Gómez Jansson.

”Använder sex som självskadebeteende”

Passerat många moraliska gränser

Jämställdhetsmyndigheten har personer
anställda runt om i Sverige med uppdrag
att koordinera arbetet mot prostitution
och människohandel.
– Det är via regionkoordinatorn som
vi får information om ett sexköp och kan
ta vid och hjälpa en kvinna som behöver
det. Många gånger är det en utsatthet
som leder till att man börjar sälja sex,

Sexlagstiftningen i Sverige gör det lagligt
att sälja sex, men brottsligt att köpa.
Trots det räknar man med att omkring
tusen värmländska män köper sex varje
år. Från årsskiftet erbjuds hjälp
till sexköpare i Värmland via KAST
– köpare av sexuella tjänster. Alla sexköpare som grips får erbjudande om
att gå i samtal här.

PROBLEMET MED MÄNNISKOHANDEL

6
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– Målet är att få sexköparna att
förändra sitt beteende och minska
förekomsten av sexköp, säger Mats
Wilhelmsson, samtalsterapeut på
KAST, Karlstads kommun.
Vilka är det då som köper sex? Det
är ingen skummis på gatan – utan dina
kollegor, bröder, pappa eller granne.
– Många har familj och ett fungerande sexliv med sin partner. Det många
sexköpare har gemensamt är en skev syn
på kvinnor. Och man har passerat många
moraliska gränser innan man köper sex,
säger Mats Wilhelmsson.


Text och foto: Kristina Ohlsson

DET FINNS HJÄLP ATT FÅ
Känner du till någon eller är du
själv utsatt för prostitution eller
människohandel? Ring den nationella
stödtelefonen 020-39 00 00 eller
vänd dig direkt till regionkoordinatorn
Mia Schyberg 072-145 89 24 för
råd och hjälp.
Har du köpt sex? Kontakta KAST för
att få hjälp att ändra ditt beteende.
Där erbjuds samtalsstöd till personer
bosatta i hela Värmland och de tar
även emot anhöriga. KAST har sekretess
och skriver inga journaler.
Ring 0200-290 900 eller mejla
kastvarmland@karlstad.se

Arkitektsskiss: Skanska.

PREMIÄR FÖR KARLSTADS
NYA KAJPROMENAD
Snart kan du promenera, njuta av vattenutsikten och duka upp till
picknick längs Karlstads nya kajpromenad i Tullholmsviken.
– Det blir ett vackert promenadstråk där Karlstadsbor och turister kan njuta
av sydvästläget mot Vänern, säger projektledaren Torbjörn Karlsson.

TORBJÖRN KARLSSON,
PROJEKTLEDARE,
KARLSTADS KOMMUN.

HELA OMRÅDET RUNT Tullholmsviken har förvandlats från industri- och
lagerverksamhet till kontor, bostäder och
restauranger – nu också med en kajpromenad
vid vattnet längs Packhusgatan.
– Kajpromenaden blir en del i en citypromenad där Karlstadsbor och turister
kan promenera utmed vattnet genom hela
centrala Karlstad, från Mariebergsviken via
Tullholmsviken, Varvet, Kanikenäsbanken,
Inre hamn, Bryggudden, Pråmkanalen,
Sandgrund och vidare längs Karlstads
Solsida mot Sommaro, säger Torbjörn
Karlsson.

Läktare och fikabord
Den nya kajpromenaden blir 300 meter
lång, tolv meter bred och sträcker sig längs
Packhusgatan från Konsum Värmlands tomt
till Kanotklubben. Närmast vattnet blir det
en två meter bred träbrygga. Mellan
bryggan och gångvägen i borstad betong
grönskar det med planteringar. Närmast
husen byggs en granitmur i sitthöjd.
– Utmed promenadstråket kommer det
också finnas en läktare där man kan sitta
och sola och blicka ut över en av våra fina
Vänervikar samt långbord för spel, samvaro
och fika, säger Torbjörn Karlsson.

Sandstrand och båtplatser
Karlstads kommun har ansökt hos
Mark- och miljödomstolen om att muddra
i Tullholmsviken med önskan om att få
anlägga fler båtplatser och en pir ut i
vattnet. I detaljplanen föreslås badmöjligheter, en strand skulle i så fall ligga vid
Kanot-klubben, där Karlstadsborna skulle
kunna bada på somrarna. Kommunen
väntar på svar från domstolen om planerna
går att genomföra.
Den nya kajpromenaden är planerad
att invigas i augusti.
Text: Krisitina Ohlsson
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AKTUELLT
I KARLSTAD

EXTRAÖPPET PÅ
ÅTERVINNINGSCENTRALERNA
NU SOPAR VI KARLSTADS GATOR
Dags att sopa in våren! Karlstads kommuns
arbete med att sopa undan vintergruset
från våra gator är i full gång. Sopningen ska
vara klar i maj och så här ser prioriteringsordningen ut:
• Prioriterade gång- och cykelvägar
samt Klarälvsbanan
• Övriga gång- och cykelvägar
• Villaområden och leder
Vill du läsa mer om specifika områden?
Surfa in på karlstad.se/varsopning

Nu är det många som rensar och städar
för att göra lite extra fint på hemmaplan.
Då kan det vara bra att veta att återvinningscentralerna på Djupdalen och Heden just nu
har extra helgöppet fram till och med
26 maj.
• Djupdalen har extraöppet lördagar
klockan 9–16.
• Heden har öppet lördagar (som vanligt)
och extraöppet på söndagar klockan
9–16.
Till och med 30 september har återvinningscentralen i Molkom extraöppet
på måndagar klockan 11–19.
Återvinningscentralen i Väse har
extraöppet på onsdagar klockan 15–18.

VALBORGSFIRANDE I MARIEBERGSSKOGEN
Välkomna våren tillsammans med familj och
vänner i Mariebergsskogen! Valborgsmässoafton i stadsparken är en härlig högtid när
vi tillsammans firar den spirande grönskan
och passar på att se de nya djurungarna.
Körerna Sällskapet CMB och Sångföreningen Manhem sjunger in våren under ledning
av Erik Rynefors vid Acksjöns kapell. Kvällen
avslutas traditionsenligt med stor majbrasa
och vårtal av Victoria Svanberg, ägare och
styrelseledamot i NWT Gruppen AB. Mer
information finns på mariebergsskogen.se

Öppettiderna för alla våra återvinningscentraler hittar du på karlstadsenergi.se/avc

VÅRRUSET
LITTERATURLÄGER 2019
Gillar du att skriva och uttrycka dig med ord?
Då är litteraturlägret ett perfekt tillfälle för
dig som är mellan 13 och 16 år att utveckla
ditt skrivande, prata om böcker och träffa
nya vänner. Litteraturlägret har begränsat
antal platser. Vi bjuder på fika och lunch.
Datum: 24–28 juni. Plats: Seniorernas
hus, Brunnsgatan 9. Pris: Gratis för dig
som bor i Karlstads kommun. Anmäl dig
på karlstad.se/bibliotek senast 2 maj.

PÅSKPARAD
På påskafton hålls den traditionsenliga
påskparaden. Paraden avgår från Värmlands
Museum klockan 10.30. Det är en chans för
alla att i sann påskanda klä ut sig, njuta av
en härlig atmosfär, tävla om priser för de tio
bäst utklädda och mycket mer! Efter paraden
bjuds det på underhållning av Kerstin Andeby
och Peter Wanngren.

Onsdagen den 22 maj är det åter dags för
Vårruset – ett motionslopp för alla tjejer.
Välj själv om du vill springa, jogga eller gå
den fem kilometer långa sträckan genom
centrala Karlstad. Förra året var det hela
8 000 deltagare. Anmäl ett lag om sex
personer och få en picknickkasse när ni
kommer i mål. Anmäl dig senast 19 maj
på varruset.se

MAJ

NÄSTA NUMMER AV

I KARLSTAD
29 VIKOMMER
DEN 29 MAJ

Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella ändringar med mera. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.
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