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VI I KARLSTAD 

 DU SOM GÅR I ETTAN ELLER  
tvåan på gymnasiet kan söka ferie- 
jobb hos Karlstads kommun. Det  
enda kravet är att du är folkbokförd  
i Karlstads kommun. I år finns bland 
annat jobb som vaktmästare, barn- 
skötare, idrottsledare, sångare, djur- 
skötare och inom restaurang och kafé. 
Eller varför inte testa din affärsidé  
och bli sommarentreprenör?

Varje sommar erbjuder Karlstads kommun feriejobb till alla som går i  
ettan och tvåan på gymnasiet. Vi söker också fler hundra sommarvikarier. 

 FÖRUTOM ATT PERSONEN ska vara 
en god ambassadör och representant för 
Karlstadsregionen så ska Årets Sola 
uppfylla följande kriterier: 
• Vara inspirerande – och bidra till  

en livlig och inspirerande region. 
• Vara driftig – går gärna från ord till 

handling och vill hitta nya vägar. 
• Ha ett gott bemötande och vara  

en glädjespridare. 

Målbilden för utmärkelsen Årets Sola är 
Eva-Lisa Holtz, den driftiga servitrisen 
som startade sitt eget värdshus. Hon 

Senast var det Linn Sönstebö Mossberg som fick den fina utmärkelsen.  
Nu är det dags att nominera Årets Sola 2021.

– Liksom tidigare år söker vi någon som är inspirerande, driftig och har ett  
gott bemötande. Kanske någon som gjort något extra bra i Karlstadsregionen  
under pandemin, säger Ulf Johansson, tillväxtdirektör och ordförande i juryn. 

Förra året föll en del platser bort på 
grund av pandemin.

– Men med gemensam kraft lyckades  
vi ändå se till att alla som ville ha ett 
feriejobb fick erbjudande om det, säger 
Anders Ulvik, ansvarig för feriejobben 
på Karlstads kommun.

Anmäl ditt intresse mellan den 
19 februari och 12 mars. Välj mellan 
perioderna: 14 juni–4 juli, 5 juli–25 juli 

eller 26 juli–15 augusti.
Mer information om hur du ansöker 

hittar du på karlstad.se/feriearbete

Varje sommar anställer också 
Karlstads kommun flera hundra 
sommarvikarier, för att vi ska kunna  
ge en bra service till Karlstadsborna  
även när ordinarie medarbetare är på 
semester. Alla våra lediga sommarjobb 
hittar du på karlstad.se/jobbahososs  

levde och verkade i Karlstad på 1700- 
talet och kallades för Sola i Karlstad för 
att hon alltid var så glad och gästvänlig. 

Bara för att Eva-Lisa Holtz var en 
kvinna betyder inte det att Årets Sola 
enbart tilldelas kvinnor. Den som nomi- 
neras kan vara privatperson, företrädare 
för en förening eller ett företag. 

Gå in på karlstad.se/sola och 
nominera din kandidat, senast den  
31 mars. En jury utser sedan vinnaren 
bland de nominerade. Vinnaren får 
förutom äran en fin statyett och  
20 000 kronor.   Text: Linda Olsson

2020 Linn Sönstebö Mossberg sprider  
glädje och upplevelser – har utvecklat Gamla  
Kraftstationen i Deje till en unik mötesplats.

2019 Anna Beck är paracyklisten som genom  
sitt engagemang förmedlar att det är möjligt  
att förverkliga sina mål och drömmar.

2018 Soran Afrasiabi för sitt engagemang  
som pedagog och sitt hängivna arbete med  
spontanidrott för unga på Kronoparken. 

2017 David Mathiasson för att han på ett  
inspirerande sätt lyckats sprida Fritidsbanken 
både i Värmland och resten av Sverige. 

2016 Marie Niljung för sitt engagemang  
för att minska självmord. 

2015 Linda Modin Klemner för att hon  
under många år arrangerat Barnmässan som 
bidragit till attraktivitet för barnens Karlstad. 

SÖK JOBB HOS OSS I SOMMAR

VEM BLIR ÅRETS SOLA 2021? 
Dags att nominera din favorit!

TIDIGARE VINNARE: 

mailto:karlstadskommun%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
mailto:mailto:katarina.lindstrom%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
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 – KARLSTAD SKA VARA en attraktiv 
kommun där människor väljer att leva,  
arbeta, bo och utvecklas. Vi vill att livet  
i Karlstad ska vara bättre och vi ska utgå  
från vad människor behöver för att kunna  
ha ett bra liv, säger Per-Samuel Nisser (M), 
kommunstyrelsens ordförande.

Visionen ger en gemensam bild av  
vår framtid och för att på lång sikt uppnå  
den finns konkreta mål och aktiviteter i 
kommunens strategiska plan.  

– Karlstadsborna ska ha ett tryggt 
vardagsliv med närhet till arbete, fritid, vatten 
och grönska. Det ska finnas ett dynamiskt 
näringsliv och invånarna ska ha tillgång till  
ett stimulerande arbetsliv och bra utbildnings-
möjligheter. Tillsammans bygger vi en mer 
hållbar kommun där vi säkrar resurser till 
välfärden, säger Linda Larsson (S), vice  
ordförande i kommunstyrelsen.

Många har tyckt till

Den förra visionen, Livskvalitet Karlstad 
100 000, visade riktningen för kommunens 
utveckling. Då Karlstad snart väntas nå målet 
att bli 100 000 invånare behövs en ny vision 
som visar vägen framåt. Totalt samlades det  
in 1 300 synpunkter inför arbetet med att  
ta fram den nya visionen. 

Alla synpunkter har gåtts igenom och 
ligger till grund för den nya visionen.  
Synpunkterna visar att många uppskattar 
Karlstad och värdesätter särskilt vattnet, 
naturen, solen, närheten till det mesta  
och de trevliga människorna som bor här. 

– Vi ser att det är styrkor som många 
gärna vill behålla i framtidens Karlstad,  
säger Linda Larsson.

Ett bättre liv i solstaden

Ett bättre liv i solstaden syftar till att  
livet ska vara bättre i Karlstad oavsett  
i vilket skede i livet du befinner dig i.  
Det handlar om alla slags liv; näringsliv, 
arbetsliv, studentliv, familjeliv, nöjesliv, 
friluftsliv, pensionärsliv, stadsliv, lantliv  
och så vidare. 

Solen är en annan viktig del i formule-
ringen i nya visionen. Solen är en välkänd  
och omtyckt symbol som inkluderar hela 
Karlstads kommun. 

– Vem du än är – i alla livets skeenden – 
så ska Karlstads kommun jobba för att du  
har det bättre här. Är vi bättre än andra så 
kommer tillväxten att öka – och Karlstad 
fortsätta vara en plats där människor väljer  
att leva och bo, säger Per-Samuel Nisser.  

 Text: Linda Olsson

VI FRÅGADE TRE KARLSTADSBOR
VAD INNEBÄR ETT BÄTTRE  
LIV I SOLSTADEN FÖR DIG?

Ingrid Skog, studerande
– Att det finns en stark vilja att 

ständigt bli bättre och goda 
möjligheter till utveckling, både  
för oss invånare men också för 
kommunen som organisation.  
Personligen handlar det om 
ordnade vandringsleder och  
säkra cykelvägar men också  
om större musikevenemang, 
mysiga uteserveringar och  

fler hundrastgårdar.

George Shouha, tvåbarnsfar
– Jag uppskattar att Karlstad  
är en lugn och trygg stad för  

mina barn att växa upp i. 
Människorna som bor här är 

avslappnade och trevliga. Här 
finns allt vi som barnfamilj 

behöver. Vi har nära till skolan, 
fritidsintressen och till naturen,  
som vackra Mariebergsskogen  

och Skutberget där vi spenderar 
mycket tid på sommaren.

Nina Engdahl, företagare
– En plats där jag kan uppleva  

vattnet i alla dess former.  
I kajaken, på skridskorna eller  
vid klipporna på Skutberget.  

Eller njuta av en härlig cykeltur  
till jobbet i stan eller på mountain-

bike i skogen på slingriga stigar 
över stock och sten. Här kan jag 

bedriva min egen verksamhet  
med ett företagsvänligt klimat 
med möjlighet till nätverkande  

i stort och smått. Bra skola  
till mina barn och relevanta 

aktiviteter på fritiden.

ETT BÄTTRE LIV I  
SOLSTADEN
Nu har kommunfullmäktige beslutat om en ny vision  
för Karlstads kommun. Den nya visionen sammanfattas 
med orden: Ett bättre liv i solstaden. 

KARLSTADS
KOMMUNS
VISION
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 NYFIKENHETEN OCH FÖRVÄNTAN 
bland unga på Kronoparken har varit 
stor. Den 25 januari fick äntligen Krono- 
teket slå upp portarna när Folkhälso-
myndigheten lättade på restriktionerna.

– Jag har längtat tills det skulle 
öppna, här kommer jag att hänga med 
mina kompisar efter skolan, säger  
Donja Walizadah som går i 7:an på 
Frödingskolan.

– Kul att få lära känna nya kompisar  
och kanske få möjlighet att prova på 
något nytt, säger Ikran Said Abdullahi 
som går i samma klass.

Kultur och fritid samlat på ett ställe

Kronoteket är en del i satsningen  
för att öka utbudet av aktiviteter för 
Kronoparksborna. I det 1 500 kvadrat- 
meter stora arkitektritade huset samsas 

bibliotek, fritidsgård och parklek. Här 
arbetar bland annat fritidsledare och 
bibliotekarier.

I en medborgardialog fick kommunen  
in över 300 namnförslag på vad det nya 
huset skulle heta. 

– I bibliotek samlas böcker, i apotek 
samlas läkemedel och här på Kronoteket 
hoppas vi att Kronoparksborna ska vilja 
samlas, säger verksamhetschefen Janne 
Johansson om motiveringen till det 
vinnande förslaget.

Alla är välkomna till huset

Han visar runt i de nya kreativa lokal- 
erna. Stora salen kan ta in 150 sittande.  
En scen i fyra sektioner bjuder in till 

Kronoteket är Kronoparkens nya mötesplats med  
fritidsgård, parklek och bibliotek under samma tak.

– Det var en sån här samlingsplats jag saknade  
när jag var barn, säger fritidsledaren Madi Ahmadi,  
som själv är uppvuxen på Kronoparken. 

KRONOPARKSBORNA FÅR 
SIN EGEN MÖTESPLATS
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både musikkonserter och föreläsningar. 
När det blir varmare kan fönstren 
öppnas upp ut mot gården. Dragspels-
väggen med speglar och det sviktande 
golvet gör det möjligt för både dans-
träningar och pingisturneringar. 

Biblioteket har en vuxendel och  
en del för barn med en mysig sagohörna.  
I läsrummet med massa sköna färgglada 
möbler ska man kunna hitta lugn och  
ro. Och mötesrummen går att boka för 
till exempel studiecirklar.

Längst in i huset finns ett musik-
rum med replokal, musikstudio och 
dj-rum. Vill man bara hänga med 
kompisarna så funkar det fint i vardags-
rummet utanför. För den kreativa finns 

skapandedelen där det går att sy,  
pärla och måla.

Ungas berättelser vävs in i konsten

Tre konstinstallationer av konstnären 
Josefine Åhs Lagerberg pryder lokalerna, 
alla med temat ”möten”. De består av 
händer som sträcker sig mot varandra. 
Unga som bor i området har fått frågan 
vad de drömmer om och vad som är bäst 
med Kronoparken. Svaren står inskrivna 
på olika språk i konsten. Samma händer 
möter man i entrén till Kronoteket.

”Vi är till för dem som bor här”

Kronoteket är öppet sex dagar i veckan, 
måndag till lördag. Janne Johansson 

kallar Kronoteket både för en mötesplats 
och ett resurshus.

– Vi är till för dem som bor här och 
då ska vi skapa det som efterfrågas. Ska 
vi göra en musikfestival så är det inte vi 
som ska arrangera den utan ungdomarna 
själva. Däremot har vi personal som kan 
coacha, stötta med musikinstrument  
och lokaler.

Kronoparksborna är glada över att 
deras mötesplats äntligen har öppnat. 
Och den taggade personalen har 
förberett för massa roliga aktiviteter.

–  Det finns massor att hitta på; 
dans, musik, träning, tv-spel, pyssel, 
säger Madi Ahmadi. 
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Mikael Almehag

KRONOTEKET ÄR BÅDE  
EN MÖTESPLATS OCH  
ETT RESURSHUS.
 
Janne Johansson,  
verksamhetschef, Kronoteket.

DET FINNS 
MASSA KUL ATT 
HITTA PÅ HÄR.
 
Madi Ahmadi,  
fritidsledare, Kronoteket.

I det 1 500  
kvadratmeter stora 
arkitektritade huset 
samsas bibliotek,  

fritidsgård och  
parklek.
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Det byggs idrottsarenor för en halv miljard kronor i  
Karlstad just nu. Tingvalla isstadion förvandlas till inomhus- 

arena. Och på Södra Råtorp reser sig Sannafältets sportcenter. 
– Nivån på arenorna är så hög att vi kan ha stora arrangemang  

som sätter Karlstad på kartan samtidigt som vi erbjuder plats  
för breddidrotten, säger projektledaren Sixten Westlund. 

KARLSTAD STORSATSAR PÅ NYA IDROTTSARENOR

TINGVALLA ISSTADION BLIR INOMHUSARENA 
Tingvalla isstadion blir en inomhusarena med tre isytor – en 
bandyplan och två isrinkar. Här kommer det att finnas plats  
för bandy, konståkning, skridskor, ishockey och allmänhetens 
åkning. Det kommer att finnas moderna omklädningsrum, 
föreningsytor och ett nytt kafé.

– Arenan byggs i två etapper för att föreningar ska  
kunna fortsätta träna på is under byggtiden. Första etappen 
ska stå klar i oktober 2021, andra etappen hösten 2022, 
säger Pernilla Kortzon, enhetschef på teknik- och fastighets-
förvaltningen.

KLAR:
HÖSTEN 
2022

INOMHUSARENA – SANNAFÄLTETS SPORTCENTER
Inomhusarenan är framförallt avsedd för friidrott och fys- 
träning. Här kommer friidrottsklubben IF Göta och flera  
andra föreningar att förlägga sina träningar och tävlingar 
istället för i Våxnäshallen. Den nya arenan innehåller ytor  
för tävling, träning men också för möten, utbildningar och 
kontor. Arenan tar tusen åskådare. 

– Arenan är fullt utrustad för friidrottstävlingar upp till  
SM- och Nordenkampennivå, säger Sixten Westlund.

KLAR:
JUNI 
2021

UPPVÄRMD KONSTGRÄSPLAN – SANNAFÄLTETS SPORTCENTER
Konstgräsplanen på Sannafältets sportcenter byggs just nu för 

fullt. Den kommer främst att användas för amerikansk fotboll, 

som tidigare hade sina träningar vid Regementets idrottsplats, 

men även för fotboll. Eftersom den är uppvärmd kan den 

användas under stora delar av året. Värmeläktaren från 

Tingvalla isstadion, med 400–500 ståplatser, återanvänds  

och flyttas till den nya konstgräsplanen. 
– Vi har som mål att vara klara den 31 maj, så har vi tur så 

kan planen börja användas redan i juni, säger Sixten Westlund.

KLAR:

HÖSTEN 
2022

UTOMHUSARENA – SANNAFÄLTETS SPORTCENTER
I utomhusarenan kommer friidrott samsas med fotboll och 
amerikansk fotboll. Arenan kommer att ersätta nuvarande 
Tingvalla idrottsplats och tar 4000 åskådare. Läktaren 
kommer att ha ytor för media, publika toaletter och omkläd-
ningsrum. Planen kommer att ha naturgräs och vara uppvärmd. 

– Det här blir en fullvärdig friidrottsarena som klarar  
minst SM- och Grand Prix-nivå samt uppfyller kriterierna  
för fotbollens Superettan och motsvarande högsta serien  
för amerikanska fotbollen, säger Sixten Westlund.
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KLAR:
FEBRUARI 
2022
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1.  Det 150 år gamla stationshuset kommer stå kvar som Karlstads  
centralstation. Bredvid finns planer för tre kontorshus med butiker  
och serveringar i bottenplan.

2.  Trädgårdslänken heter den gångbro över järnvägen som ska binda  
ihop Stadsträdgården, Viken och Inre hamn med centrum.

3.  Vikenpassagen breddas från fyra till tio meter. Den blir tryggare  
och ljusare. Härifrån kan resenärerna ta sig via trappa, rulltrappa  
och hiss upp till den nya plattformen.

Nu närmar sig byggstart av ett nytt modernt  
resecentrum i Karlstad. 2025 ska det stå klart.

– Det blir ett nav för resande i Värmland, 
säger projektledaren Sören Jonsson på  
Karlstads kommun. 

BYGGSTART FÖR KARLSTADS 
RESECENTRUM NÄRMAR SIG 

 I TVÅ OMGÅNGAR har Karlstads-
borna fått tycka till om förslaget på  
ett nytt resecentrum och under våren  
ska planen antas. Det betyder klar- 
tecken för att sätta spaden i marken 
under 2022. Tre år senare ska vi ha  
ett färdigt resecentrum.

– Fördelarna är många. Med sitt 
unika läge blir det en levande del av 
staden, det blir lättare att resa kollektivt 
och vi knyter ihop centrala Karlstad  
med Stadsträdgården, Viken och Inre 
hamn, säger Sören Jonsson.

Bussar och tåg på samma ställe

Det 150 år gamla stationshuset blir  

kvar som Karlstads centralstation.  
Runt omkring planeras det för tre nya 
kontorshus med butiker och serveringar 
i bottenplan. Planer finns också för  
en länkbyggnad mellan ett av husen  
och stationshuset.

Mellan järnvägsspåren byggs en ny 
plattform och fler spår gör det möjligt 
för tätare trafik. Det blir enklare att resa 
kollektivt på så sätt att bussar och tåg 
samlas på samma ställe, så resenärerna 
smidigt kan byta färdmedel.

Gångbro och tryggare Vikenpassage

I och med byggandet av resecentrum 
sker också en omvandling av staden  

där stadsdelarna söder om järnvägen 
knyts närmare centrum. En gångbro, 
Trädgårdslänken, byggs över järn- 
vägen mellan Västra Torggatan och 
Stadsträdgården.

– Vi har haft som mål i projektet  
att minska den barriäreffekt som 
järnvägen har, säger Sören Jonsson.

Vikentunneln som upplevs som 
mörk och otrygg förvandlas till en  
bred och ljus passage med hissar,  
trappor och rulltrappor som leder  
vidare till den nya plattformen,  
väntsalar och bussar.

Hur kommer nya Hamngatan  

att påverka biltrafiken?

– Hamngatan kommer att bli mer  
av en stadsgata där genomfarts- 
trafiken ska minska för att bussarna  
ska ha bättre framkomlighet. Men  
det kommer fortfarande vara öppet  
för biltrafik för den som ska göra 
ärenden i området längs Hamngatan. 
Övrig biltrafik hänvisas till Vikenför- 
bindelsen (Tullhusgatan, Sjömans- 
gatan, Jungmansgatan och Klaraborgs-
gatan), säger Sören Jonsson. 
 Text: Kristina Ohlsson Illustrationer: Sweco

Sören Jonsson
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AKTUELLT I KARLSTAD

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. NÄSTA NUMMER AV VI I KARLSTAD KOMMER DEN 14 APRIL14

APRIL

FAMILJEHEM SÖKES
Just nu söker Karlstads kommun familjer 
som kan tänka sig att ta hand om ett barn 
eller ungdom genom att vara familjehem. 
Barnet blir en del av familjen och i uppdraget 
ingår att hjälpa och stötta barnet med 
vardagliga saker, bistå i kontakten med 
föräldrarna och myndigheter.  

Under våren kommer kommunens HVB- 
hem för ensamkommande barn och unga 
att avvecklas, vilket gör att behovet är extra 
stort att hitta familjehem för den målgruppen. 

Som familjehemsförälder är man inte 
vårdnadshavare. Stora beslut som rör 
barnet fattas av barnets vårdnadshavare, 
god man för ensamkommande barn eller  
i vissa fall socialnämnden. 

Är du intresserad av att bli familjehem? 
Gå in på karlstad.se/familjehem och anmäl 
ditt intresse. 

Det finns planer för massa kul aktiviteter 
för alla sportlovslediga barn under sport- 
lovet vecka 9. Vad sägs om cirkusskola, 
bågskytte, dans, segelflygning eller 
akrobatik? Eller varför inte testa på  
padel eller karate? 

I år delar vi inte ut en folder med 
sportlovsaktiviteter då coronapandemin  
gör det svårt att planera aktiviteter långt  
i förväg. Håll istället utkik på karlstad.se/
sportlov veckan innan för att se vilka 
aktiviteter som går att genomföra. 

Den 25 januari öppnade Fritidsbanken  
upp sin verksamhet igen. Nu går det  
bra att gratis låna skidor, skridskor och 
annan sport- och friluftsutrustning i upp  
till 14 dagar. Glöm inte boka en tid innan  
du kommer. 

– Ring och boka så kan du komma  
och vara själv i lokalen, vi bokar in en 
halvtimme per sällskap, säger Angelica 
Lindström, platsansvarig. 

Du har väl inte missat att Fritidsbanken 
har flyttat? Numera finns de i bibliotekets 
gamla lokaler på Kronoparken, Signal-
hornsgatan 21. Du kan också skänka 
utrustning hit. 

Ring och boka tid på: 054-540 24 15, 
eller 054-540 24 83. Fritidsbanken har 
utökat sina öppettider till måndag, tisdag, 
torsdag, fredag 10–17, onsdag 13–18.30.

Mariebergsskogen är öppen för sportlovs- 
lediga barn, men som vanligt är det viktigt 
att alla hjälps åt att hålla avstånd.

På grund av coronapandemin är Naturum    
Värmland och inomhusmiljöerna i Lillskogen 
fortfarande stängda. Men djuren träffas  
ute i sina hagar alla dagar. Lekträdgården 
och lekplatserna med grillplatser är öppna. 
I samarbete med Solstaskäret plogas en 
bana upp på Mariebergsviken om isen är 
tillräcklingt bra. Kolla isens status innan  
du åker ut på solstaskaret.se

Du kan också ta med dig familjen på en 
promenad längs Mariebergs strandängar, 
där man kan gå upp i fågeltornet med fin 
utsikt över vattnet in mot staden. Håll utkik 
på mariebergsskogen.se för aktuella  
öppettider och aktiviteter.

FRITIDSBANKEN ÖPPEN –  
MED TIDSBOKNING 

MARIEBERGSSKOGEN PÅ SPORTLOVET

Det just du gör spelar roll – tack  
för att du följer myndigheternas 
rekommendationer. 

Karlstads kommun följer utvecklingen  
av coronaviruset, samverkar med 
berörda myndigheter och följer myndig- 
heternas råd och rekommendationer. 
Eftersom denna tidning trycks långt i 
förväg så kan vi inte veta vad som hänt 
när tidningen delas ut. För att få aktuell 
information om vad som gäller Karlstads 
kommuns verksamheter med anledning 
av coronaviruset, gå in på  
karlstad.se/corona

SPRID GLÄDJE! 

Tack för att du 
håller i och håller ut!

PADEL, CIRKUS- 
SKOLA OCH SEGELFLYG  

PÅ SPORTLOVET
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