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en tidning från karlstads kommun till alla karlstadsBor | Juni 2013

Kommunens  
  ViKtigaste  
satsningar 2012

gratis simsKola  
  med start 1 juli

turistbyrån tipsar: 

  Karlstads  
tio sommarfaVoriter

TurisTbyrån Tipsar: 

  KarlsTads  
Tio sommarfavoriTer
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Tusentals barn har lärt sig att simma genom åren i kommunens 
sommarsimskola utomhus. I år är inget undantag.

– Vi kör i alla väder, det är bara åska som kan stoppa oss, 
säger Anders Ericsson, badmästare på Sundstabadet. 

 mellan 2-26 Juli är det simskola 
utomhus för alla barn från sex år och 
uppåt i Karlstads kommun. Anmälan 
sker på respektive badplats måndagen 
den 1 juli klockan 10. Det krävs inga 
förkunskaper. Både nybörjare och 
märkestagare är välkomna.

Simskolan drar igång på riktigt den 
2 juli. Sedan rullar den på under fyra 
veckor. Varje vardag mellan klockan  

10 och 15 får barnen hjälp att lära sig 
simma av utbildade instruktörer.

– Det är ett bra tillfälle att lära sina 
barn att simma helt gratis. Vi har satt 
åldersgränsen vid sex år, men finns det 
platser kvar så kan yngre barn också få 
möjlighet att komma med. Det avgör 
varje simlärare på plats, säger Anders 
Ericsson. 

Text: Kristina Ohlsson Foto: Lina Flodins

Parkbadet Kronan på Kronoparken 

erbjuder också gratis simskola i sommar 

under vecka 26 och 27. Måndag till 

fredag klockan 10-11 är alla barn från  

sex år och uppåt välkomna. Anmälan  

görs hos personalen på parkbadet från 

och med den 15 juni. Har du frågor?  

Ring 054-540 24 62.

Vi i Karlstad 
Utges av: Karlstads kommun

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

Redaktör: Linda Olsson 
linda.olsson@karlstad.se

Grafisk form: Kommunbyrån 
kommunbyran@karlstad.se

Omslagsbild: Benjamin Goss

Tryck: Strokirk Knappen AB,  
ISO 14001-certifierat  
tryckeri. Tryckt på FSC- 
märkt papper.

Upplaga: Cirka 46 000 ex.

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

TIDnIngEn TILL DIg Som 
boR I KARLSTADS Kommun

Vi i Karlstad är en tidning från 
Karlstads kommun som kommer ut sex 
gånger per år. Vi vill att du som invånare 
i kommunen ska känna att det finns 
läsvärda artiklar och nyttig information  
i tidningen. I det här numret kan du läsa 
om fältsocionomerna, Magnus och 
Frida, som arbetar nära Karlstads unga. 
Turistbyrån listar de tio populäraste 
upplevelserna i vår stad och så hittar  
du ett instick mitt i tidningen där du kan 
läsa om de viktigaste satsningarna som 
Karlstads kommun gjorde förra året.

Tack för de tips vi har fått in om 
tidningens innehåll! Fortsätt gärna  
att tipsa om vad du vill läsa mer om. 
Mejla till: linda.olsson@karlstad.se
Du har chansen att 
belönas med en 
handduk med vår glada 
sol på. Glöm inte att 
skriva din adress och 
märk ditt mejl med  
”Vi i Karlstad”.

allt fler bor i Karlstad!
87 105  anmäl ditt barn till  

sommarens  
  simsKolor

Här är det  
simskola i år:

• Alsters strandbad

• Ilandabadet i Skåre

• Killstabadet i Gapern

• Kroppkärrsbadet i Kroppkärssjön

• Kungsnäs badplats i Skattkärr

• Mangenbaden, sjön Mången vid  

väg 63 mot Filipstad

• Mosaren i Ölmhult

• Älvsbacka badplats i Östra Örten

• Örnäsbadet i Gapern

Har du frågor som rör sommarsim-
skolorna, ring Sundstabadet på 
telefon: 054-540 24 58

Vi garanterar  

en plats på sommar-

simsKolan

Karlstads kommun 

garanterar att alla från 

sex år och uppåt får  

en plats i sommar- 

simskolan. 



BåtBussarna
Från 1 juni-31 augusti kan du åka 
båtbuss i Karlstad. Åk på Klarälven, 
slussa i stan och njut av den vackra  
skärgården kring Lövnäs på Hammarö.  
Packa fikakorgen och badkläder och 
hoppa av vid Mariebergsskogen,  
Jäverön eller Västra Långholmen.  
Mellan 25 juni och 11 augusti kan  
du ta båten från Inre hamn i Karlstad  
till Gästhamnen i Kristinehamn. Vissa 
turer kräver förbokning! 

OBS! Du vet väl att du kan ladda ned  
en gratis app till din iPhone eller Android  
med karta och guide så att du kan följa 
det du ser från vattnet. Guiden finns både 
på svenska, engelska, tyska och spanska. 
Läs mer: karlstadsbuss.se

Värmlands museum

Från modehusen i Paris till konflikten och 

katastrofens Afrika. Det blir en riktig fotosommar 

på Värmland museum. 18 maj-18 augusti kan du 

se Carl Johan de Geers unika fotografier från de 

stora modehusen i Paris. 6 juni-4 augusti ställer 

pressfotografen Jens Assur ut sina bilder från 

Afrika i utställningen Africa is a great country.  

1 juni-1 september visar den svenska fotografen 

Annika von Hausswolff bilder med teman som 

berör våld, hot, ensamhet och utsatthet.  

Läs mer: varmlandsmuseum.se

skutBerget
Skutberget är en av de populäraste  

badplatserna. Ta en mat- eller fikapaus på  
terrassen till restaurang Skutbergsgården eller 
styrketräna och basta på motionscentralen.  Här finns också beachvolleyboll, minigolf, fotbolls- planer, flera motionsspår, en styrkebana och  

en mountainbikebana. Testa frisbeegolf  
på 18 olika banor. Frisbee och karta  

finns att hyra på plats. 
Läs mer: karlstad.se och  
firstcamp.se/karlstad

sandgrund lars lerin
I sommar fyller Sandgrund Lars Lerin ett år  
och konsthallen har kompletterats med nya  
verk av Lars Lerin. Gästutställare i sommar  

är Lars Brunström som visar sina rörliga  
mekaniska skulpturer. 

Öppettider under sommaren:  
1 juni-31 augusti, tisdag-söndag 11-16.

Läs mer: sandgrund.org

KonstuppleVelser, båtturer, bad, 
picKnicK, festiValyra – och så lite 
motion på det. här listar turist- 
byrån Karlstads tio populäraste 
uppleVelser i sommar. 

klarälVsBanan

Klarälvsbanan är 90 kilometer bilfri  

asfalt på en gammal nedlagd banvall,  

från Karlstad till Hagfors. Hela leden  

med anslutning till Mörudden på Hammarö 

och Klarälvsleden upp till Sysselbäck är 

220 kilometer. Här kan du cykla, vandra, 

åka inlines och rullskidor.  

Läs mer: klaralvsbanan.se

tio i topp – sommarens 
faVoriter i Karlstad



The Black Crowes, Håkan Hellström, Ulf Lundell, 

Amanda Jenssen och The Sounds är bara några  

av artisterna som kommer till Putte i Parken  

den 3-6 juli. Det är andra året som festivalen 

arrangeras i Mariebergsskogen i Karlstad. Blås 

Grönt-kampanjen blir ännu större än i fjol. Alla  

unga mellan 13 och 17 år som blåser grönt när de 

lämnar festivalen belönas med en gåva samtidigt 

som det skickas ett mejl hem till föräldrarna.  

Nytt för i år är också att alla funktionärerna på 

festivalen utbildas av stiftelsen Friends som 

arbetar mot mobbning. Dessutom får 5 000 

gymnasieelever möjligheten att gå en utbildning  

i nätmobbning. Läs mer: putteiparken.se

marieBergsskogen

I Mariebergsskogen kan du träffa djuren i Lill- 

skogen, utforska den unika lekträdgården, följa  

med på en åktur med Conrad Höök-tåget, spela 

minigolf eller hänga med på trollvandring i skogen. 

Du kan också se fotoutställningen Minimonster, ta 

en glass på Terrassen eller varför inte mumsa på 

nygräddade våfflor i Spikgården. Det traditionella 

midsommarfirandet är en av årets höjdpunkter.  

Läs mer: mariebergsskogen.se

sandgrundsparken

Sandgrundsparken är ett populärt utflyktsmål för Karlstadsborna  

på somrarna för picknick, spel, idrott och olika arrangemang.  

2010 fick parken Siena-priset för sin fina arkitektur.  

Läs mer: karlstad.se

Wermland opera 
I april gjorde det gröna jättetrollet  
entré för första gången på svensk  
mark – i Karlstad. Sedan dess har 
musikalen Shrek blivit en succé på 
Wermland Opera med många långväga 
gäster. Du kan se Shrek hela sommaren 
och hösten med undantag för augusti 
månad då föreställningen gör uppehåll.  
Läs mer: wermlandopera.com

alsters herrgård

Midsommarfirandet är en stark tradition på 

Alsters herrgård. I år är det Marie Haglund  

och Hans Erik Andersson som gifter sig  

på gräsmattan framför herrgården. Den  

14 juli uppträder Gundegabaletten och den  

22-25 augusti blir det dramavandring i Gustaf 

Frödings fotspår. Missa inte heller Mor Emilias 

kök som bjuder in till spanska grillkvällar med 

underhållning på onsdagar mellan 26 juni och  

7 augusti. Läs mer: karlstad.se

I d
et

 h
är

 n
um

re
t 

av
 V

i i
 K

ar
ls

ta
d 

fin
ns

 e
tt

 in
st

ic
k 

dä
r 

du
 k

an
 lä

sa
 o

m
 n

åg
ra

 a
v 

K
ar

ls
ta

ds
 k

om
m

un
s 

vi
kt

ig
as

te
 s

at
sn

in
ga

r 
un

de
r 

2
0

1
2

.

… fortsättning på topp tio-listan



OCH HÄR ÄR LISTANS BuBBLARe…

Mountainbike i  
bryngfjordsbacken

I Bryngfjordens slalombacke kan du  

cykla downhill under barmarkssäsongen. 

Hos Bryngfjorden Bike Park kan du hyra 

mountainbike. Du kan åka cykel med 

knapplift upp till toppen och välja mellan 

olika leder som är anpassade för  

såväl nybörjare som proffsåkare.  

Läs mer: bikebryngfjorden.se

brigadMuseet

Det nyöppnade Brigadmuseet  

på Sandbäcken i Karlstad visar  

den svenska infanteribrigadens 

utveckling under det Kalla kriget 

och hur det civila samhället 

utvecklades och förändrades 

under samma tid. Museet 

byggdes för att ta tillvara på det 

svenska militärhistoriska arvet.  

Läs mer: brigadmuseum.se

Vilket är ditt  
smultronställe  
i karlstad?

Du vet väl att den nya webbplatsen visitkarlstad.se lanseras i mitten av juni? Där kan du hitta fler tips på roliga  
aktiviteter i sommar. Du kan också kontakta Turistbyrån i Karlstad på telefon: 054-540 24 70 
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. Midnattssolsrallyt

I sommar har du möjlighet att se gamla historiska 

tävlingsbilar när 157 tävlanden gör upp i Midnatts-

solsrallyt den 17-20 juli med start och mål i 

Karlstad. Kravet är att bilarna ska vara byggda 

1985 eller tidigare. Tävlingen arrangeras av 

Svenska Rallyt och Kungliga automobilklubben. 

Tävlingens första sträcka avgörs på Kalvholmens 

motorstadion i Karlstad den 17 juli. Övriga sträckor 

körs runt om i Värmland och Närke. Målgång och 

prisutdelning är på Sandgrundsudden i Karlstad  

den 20 juli. Läs mer på midnattssolsrallyt.com

Victoria Dronsfield, höjdhoppare,  
IF Göta
– Jag älskar hela området runt Klara 
där jag både bor och tränar – det är 
en riktig pärla. Sen så gillar jag att 
jogga längs Klarälven över alla broar 
förbi Karlstad CCC, Värmlands 
museum och Sundsta.

Hanna Hellquist, krönikör,  

programledare och författare

– Höglunda Gård i Edsvalla. En gång  

varje sommar åker jag dit och plockar  

på mig rejält med jordgubbar. 

Kenneth Johansson, landshövding  

i Värmland

– Sandgrundsudden, att sitta på en 

parkbänk med utsikt över Klarälven, 

och Mariebergsskogen med hackkorv  

i stekpannan.

Jon Nilsson, nyhetsankare, Aktuellt
– Jag tycker att det är härligt att  
ta ett dopp i älven mitt i stan. Jag 
hivar mig gärna i utanför teatern  
eller vid Sandgrundsudden. 
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 fältgruppen som är en del av 
socialtjänsten startade 2008 under en 
period när det var stökigt bland unga  
i Karlstad. 

– Det var mycket ungdomar som 
drog omkring på stan och det förekom 
en hel del skadegörelse som resulterade 
i anmälningar till socialtjänsten, 
berättar Magnus Berglund.

Oroande ökning av cannabis
I dag är det lugnare, både med stöket 
och drickandet bland högstadie- 
eleverna. Men istället syns en annan 
oroande utveckling.

– Alla ansvariga som vi möter säger 
samma sak – att det pratas mycket  
om cannabis.

Erfarenheterna får stöd i nationella 
undersökningar som visar att använd-
andet av cannabis ökar på högstadiet 
och gymnasiet.

– Vi märker det när vi pratar med 
ungdomarna; alla vet någon som har 
rökt och alla vet hur de får tag på 
cannabis, säger Frida Malmén.

Socialtjänstens fältare Frida malmén och 
magnus berglund arbetar nära ungdomar  
på fritidsgårdar, skolor och ute på stan på 
kvällar och helger. De vänder sig också till 
föräldrar via kursen ”Active Parenting”.

Kurs i föräldraskap
Fältarna arbetar på många olika sätt  
för att nå ungdomarna och arbeta 
förebyggande. Till exempel så ordnar 
de gruppaktiviteter på fritidsgårdarna 
varje vecka. I arbetet med att stödja 
ungdomarna så är också kontakten  
med föräldrarna viktig. Fältarna håller  
i kursen ”Active parenting”, en kurs  
i föräldraskap där föräldrar får träffa 
varandra och dela olika erfarenheter.

”En styrka är att de känner igen oss”
Förutom fältarbetet så arbetar Magnus 
och Frida även med unga som har 
anmälts enligt socialtjänstlagen för  
till exempel snatteri eller misshandel. 
Det är inte ovanligt att det är samma 
ungdomar som Magnus och Frida 
träffar på stan som senare dyker upp  
i en anmälan.

– En styrka då är att de känner  
igen oss. Vi kan också ha sett saker  
ute på stan som vi kan berätta om.  
För det mesta blir vi bra bemötta,  
men en del tycker så klart illa om oss.

Vad har ni för tips att ge till  
oroliga föräldrar?
– Prata med dina barn. Anklaga dem 
inte utan berätta istället om din oro. 
Gör du det så är unga ofta beredda att 
möta upp. Är ditt barn ute på kvällen 
så kan det vara en god idé att du själv 
håller dig nykter. Prata med andra 
föräldrar, så att du inte gör dig själv 
ensam. Och slutligen: Köp aldrig  
ut alkohol! 

Text och foto: Kristina Ohlsson

Magnus Berglund och Frida Malmén är kommunens fältsocionomer, eller ”fältare” som de kallas.  
De arbetar nära Karlstads unga på fritidsgårdar, skolor och ute på stan. 

– Vi har en ganska bra bild över hur det ser ut i deras värld, säger Magnus. 

fältarna sKapar  
lugn på stan 

Är du förälder till ett barn i högstadiet  
eller gymnasiet? Då vill fältarna göra  
dig uppmärksam på att ditt barn med  
stor sannolikhet kommer i kontakt  
med cannabis på något sätt. På  
cannabishjalpen.se kan både vuxna  
och unga få svar på frågor kring cannabis. 

Du kan också kontakta kommunens 
fältsocionomer:

Magnus Berglund,  
magnus.berglund@karlstad.se 
070-381 89 08

Frida Malmén,  
frida.malmen@karlstad.se 
070-001 88 76
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?

undan sanden som kollegorna på teknik- 
och fastighetsförvaltningen la ut i vintras. 

– Är det skräpigt i en stad, så skräpar 
folk ned ännu mer. Våld föder våld och 
skräp föder skräp. Därför är det viktigt att 
vi håller rent och snyggt, det gör också att 
vi håller fåglarna borta.

Värst efter storhelg
Till Mikaels arbetsuppgifter hör också att 
beskära träden i centrum, bränna ogräs 
och se till så att cykelpumparna är igång. 
Skenet från den gula lampan är ett tecken 
på att pumparna fungerar.

Är Karlstadsborna slarviga med  
sitt skräp?
– I år är det för tidigt att säga, men i fjol  
var de ganska bra. Det är i samband med 
storhelg eller något jippo på Stora torget 
eller Drottninggatan som det brukar vara 
som värst. 

480 kilo i papperskorgarna och 20 kilo 
på marken. Så mycket skräp slänger 
Karlstadsborna en vanlig sommardag. 

Mikael Svan vet. Han är ansvarig  
för städningen i centrala Karlstad. 

 när karlstadsBorna tar av sig  
i kortärmat och äter glass, vet Mikael och 
hans kollegor att högsäsongen har dragit 
igång på allvar. Mellan mars och septem-
ber ansvarar han för att det ska vara rent 
och snyggt ute på Karlstads gator – alla 
dagar, oavsett väder. 

Städar efter kollegorna
Han är redan ute och arbetar innan de 
flesta andra har hunnit till jobbet. Mikael 
tömmer papperskorgarna och med en tång 
plockar han upp skräpet som någon har 
slängt på marken kvällen innan. Det finns 
gott om fimpar och med en lövblås, som 
ser ut som en jättedammsugare, får han 

det är i princip bara på tak och i 
byggnader man får förstöra en störande 
häckning, i övrigt är fågelbon fredade 
när fåglarna häckar. Kommunen har, 
som andra fastighetsägare, ett ansvar 
att freda byggnader från fåglar och vilt 
som orsakar olägenheter nära bostäder. 

Där kan vi ta till olika förebygg-
ande åtgärder som försvårar för fåglar 
att häcka. Till exempel så städar och 
spolar vi med vatten på de anläggningar 
som har mest problem med fåglar. 

Det händer också att våra godkända 
kommunskyttar är ute på skyddsjakt 
inom tätbebyggt område enligt 
jaktlagens bestämmelser och med 

fastighetsägarens godkännande. 
Kommunen kan också förmedla 
kontakten mellan kommunjägare och 
fastighetsägare med stora problem. 

När det gäller fåglarna på ute-
serveringar så är det matresterna som 
lockar dit fåglarna. Här har vi alla  
ett ansvar att inte mata eller sprida 
matrester.

Vi har samlat tips om hur du håller 
störande fåglar borta i vår broschyr 
som finns på karlstad.se. Kommunens 
Kontaktcenter kan även ge svar på 
vanliga frågor om fåglar. 

Vilket är det vanligaste skräpet som 
du får plocka upp från marken?
– Papper från snabbmatskedjorna och  
glassbägare.  

Text och foto: Kristina Ohlsson

Karlstads kommun har över 7 000 anställda inom 600 olika yrken. Vi tar hand 
om barn och äldre, vattnar stadens blommor, ordnar fritidsaktiviteter, levererar 
värme, behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att fler ska få plats 
i vår stad. Här möter du en av våra medarbetare.

fråga 
Kommunen

miKael håller centrum rent från sKräp

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att 
förebygga störningar från till exempel måsar 
och kajor under sommaren.

Har du en fråga till kommunen? Hör av dig till 
Kontaktcenter i bibliotekshuset. Tel: 054-540 00 00 
E-post: karlstadskommun@karlstad.se  
Du når oss också via Facebook eller Twitter.

Vad kan kommunen 
göra åt störande  
fåglar i sommar

sara genell,  
naturVårds- 
handläggare, 
teKniK- och 
fastighets- 
förValtningen  
sVarar...

Namn: Mikael Svan  
Ålder: 31 år  
Yrke: Parkarbetare 
Började på kommunen: 2009

mikael Svan tillsammans  
med kollegan Sven Hagelin 
i bakgrunden.



aKtuellt i Karlstad… 

Motionär eller elit spelar ingen roll. Häng 
med på triathlon och Karlstadssimmet 
den 10-11 augusti. I Karlstadssimmet 
simmar deltagarna 4,5 kilometer 
nedströms i Klarälven, från Löfbergs  
Lila Arena till Inre Hamn. Publiken kan 
följa tävlingarna direkt från älvkanten. 

Den 11 augusti är det dags för 
triathlon som flyttar till Mariebergsviken 
och Orrholmen i år. Välj mellan klasserna  
supersprinten och olympiska banan.  
Läs mer på karlstadtriathlon.se

nästa nummer aV  
Vi i Karlstad  
Kommer 29 augusti

guide för sommarloVs-
lediga ungdomar

Parkour, bågskytte, trollverkstad, simskola, 
travskola, drop in-segling, zumba, street- 
dance, handboll, karate och mangateck-
ning. I Karlstads kommuns sommarlovs-
folder finns massa tips om aktiviteter  
för sommarlovslediga barn och ungdomar. 
Foldern har delats ut till alla grundskole-
elever och finns även att hämta på 
turistbyrån och kommunens parklekar  
och bibliotek. Du kan också hitta den  
på karlstad.se/sommarlov

grand prix-finalen  
aVgörs på tingValla ip

I år får Karlstad arrangera finalen i 
Folksam Grand Prix-serien. Det betyder 
att den främsta friidrottseliten samlas  
på Tingvalla Idrottsplats tisdagen den  
23 juli. Som vanligt så är det IF Göta  
som står bakom arrangemanget. Grand 
Prix-serien består av tre deltävlingar och 
det blir alltså den tredje och sista som 
går av stapeln i Karlstad i sommar.

Kvällen innan kan du se några av 
världens bästa kasta slägga över Klarälven 
när Skanska Open avgörs med start kl. 18.

gyllene tider till  
mariebergssKogen
Det var nio år sedan den senaste turnén.  
Nu gör Gyllene Tider comeback med en  
ny skiva och sommarturnén Dags att tänka  
på refrängen! Turnén startar i Halmstad  
och kommer till Mariebergsskogen den  
19 juli. Linnea Henriksson, känd från musik- 
programmet Idol, är gästartist. Köp biljetter 
via livenation.se eller ticnet.se

Fotnot: Det här är ett urval av vad som är på gång just nu med reservation för eventuella ändringar! Läs mer om vad som händer på respektive hemsida och på karlstad.se

10-11

augusti

23
juli

19
juli

sommaröppet på sundstabadet
Dåligt väder på sommarlovet? Du vet  
väl att Sundstabadet, både motions- 
bassängen och upplevelsebadet, har 
öppet alla dagar i sommar till och med 
den 4 augusti.

Upplevelsebadet 
Måndag, tisdag, torsdag, fredag 10-20 
Onsdag 10-18 Lördag-söndag 10-18

Motionsbassängen 
Måndag 10-20  
Tisdag, torsdag, fredag 06.30-20 
Onsdag 06.30-18 Lördag-söndag 10-18

Läs mer på karlstad.se/sundstabadet

(Midsommarafton är badhuset stängt)

sommaröppet på tolVmansgatan 
Älvan – mötesplatsen för tjejer på 
Hagaborg – och fritidsgården Tolvmans-
gatan har öppet vardagar hela sommaren. 
Häng med på dagslägren och lär dig  
att baka, laga mat eller dansa. Under 
sommaren kommer Tolvmansgatan  
också att ha olika temakvällar. 

– Familjekvällar kallades det förra  
året och det var väldigt populärt, säger 
fritidsledaren Marina Hansson Larsson.

Öppettider: Måndagar och fredagar 11-15 
Tisdagar, onsdagar, torsdagar 11-21

För anmälan till sommaraktiviteterna och 
mer information se karlstad.se och 
Tolvmansgatans Facebooksida.

karlstad.se

stadsträdgården 
firar 150 år
I år fyller Stadsträdgården  

i Karlstad 150 år och det 
firar Karlstads kommun med massa kul 
aktiviteter i parken under hela sommaren. 
Det blir bland annat jubileumsvandringar, 
föreläsningar med trädgårdsexperter, 
konstutställningar och parkteater. För 
fullständigt program se karlstad.se




