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UTE OCH CYKLAR?
Nu är våren här! Det är dags att pumpa däcken och svinga sig upp
på cykelsadeln. Cyklisterna i Karlstad blir fler för varje år och målet är
att det ska fortsätta öka. De senaste två åren har vi förbättrat flera av
cykelbanorna i Karlstad, bland annat längs Älvgatan ut mot sjukhuset
och Sjöängsgatan intill Kroppkärrssjön.

HALLÅ DÄR...
Karlstad

27

mil

Karlstad har 27 mil gång- och cykelbanor. Det är ungefär
lika långt som från Solastatyn till Kaknästornet.

Målet är att cykeln ska stå för
30 procent av resandet inom
Karlstad år 2030. 2004 var cykelns
andel av resandet 18 procent och
2014 hade den ökat till 24 procent.

Stockholm

Håll utkik efter cykelkartan som
kommer i en uppdaterad version
under våren på karlstad.se och
i appen Mitt Karlstad.
Där hittar du
alla cykelbanor
samt tips för
dig som cyklar.

TVÄTTA INTE BILEN HEMMA PÅ GATAN
Om du tvättar bilen hemma på gatan rinner smutsvattnet rakt ut i våra
marker och sjöar. Vattnet är fullt av skadliga ämnen som är farliga för
både människor och miljö.
TVÄTTAR DU BILEN på gatan eller
uppfarten sprids miljöskadliga ämnen i
form av oljerester och tungmetaller från
bilen samt kemikalier från bilvårdsmedlen i naturen. Tvättvattnet når då våra
vattendrag – det vill säga våra badsjöar
och vårt dricksvatten.
Det bästa du kan göra när bilen ska
tvättas är att åka till en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall som har
rening av tvättvattnet. Väljer du att

tvätta själv i en tvätthall ska du helst
välja miljömärkta bilvårdsprodukter för
biltvätt, avfettning, bilvax och liknande.
Om du vaxar bilen står den emot smuts
bättre och du behöver inte använda
avfettningsmedel lika ofta.

... Pia Nyquist, marknadschef
på Karlstads El- och Stadsnät.
Varför har ni nyss lanserat en
interaktiv stadsnätskarta på
karlstadsnat.se/anslut?
– Vi ser att många är intresserade av
stadsnätet och vill ha specifik och enkel
information om sitt bostadsområde.
Många undrar: Finns det stadsnät där
jag bor och var byggs det ut i kommunen
just nu?
– Kartan visar aktuell information
om stadsnätet, kommunens fibernät.
Genom kartan kan du med några få
klick i din dator eller smarta telefon
få svar på det du undrar över. Du kan
söka på en adress eller klicka direkt
på kartan för att se vilka områden
som är anslutna till stadsnätet.
Och vad är på gång just nu?
– Vi har bland annat gjort tvåårsplaner
för sex olika områden på landsbygden
där vi behöver få in beställningar och
markavtal för att kunna bygga ut nätet.
På kartan ser man också de platser
där vi är på gång, antingen i form av
en plan på ritbordet eller att vi redan
är ute och gräver.
– Nu är det mesta i tätorterna utbyggt och vi fortsätter utåt. Det som
styr var vi kan bygga är kundintresse
och beslut om bidrag. Men vår vision
är att alla ska ha tillgång till fiber
eftersom dess kraftfulla kapacitet
inte går att jämföra med något annat
på marknaden i dag.
Hur gör jag om jag vill beställa fiber?
– Du kan enkelt klicka dig vidare från
kartan och göra din beställning på
webben när det passar dig.
Text: Lovisa Lagneryd
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Ny entré till Stadsträdgården, ny busshållplats
utanför Samhällsbyggnadshuset, en ny rondell
och fler gröna stråk ingår i Vikenförbindelsen.

GRÖNARE STADSMILJÖ
– Med Vikenförbindelsen avlastar vi centrum från biltrafik
och skapar en attraktiv stadsmiljö, säger Jan Söderberg som
är projektledare för det stora infrastrukturprojektet.

Vikenförbindelsen är
att genomfartstrafiken på Hamngatan
i Karlstad ska minska och flyttas till
Sjömansgatan. En stor del av biltrafiken
på Hamngatan passerar utan ärende
i centrum och det är den trafiken som
ska flyttas ut – de som vill ta sig i
öst-västlig riktning ska i stället välja
Vikenförbindelsen.
– Genom beräkningar och simuleringar hittar vi lösningar som ska
fungera för bilisten samtidigt som
vi prioriterar buss-, cykel- och gångtrafiken, säger Jan Söderberg.
TANKEN MED

Trivsamma gröna stråk

Arbetet med Vikenförbindelsen består
av flera delar. Förutom att bygga om
trafiksystemet ska Stadsträdgården,
Wennbergsparken och Mariebergsskogen

VIKENFÖRBINDELSEN
I TRE ETAPPER

Etapp ett
Den första etappen
längs Tullhusgatan är i
gång och beräknas vara
klar i slutet av året.

länkas samman med gångbanor,
upplevelsepunkter och planteringar.
Staden blir bättre säkrad mot skyfall
genom större dagvattenledningar.
Utryckningsvägar för räddningstjänst
och ambulans tryggas med översvämningsskydd längs Sjömansgatan och
pumpstationer vid Wennbergsparken
och Klaraborgsgatan.
– Vi väger också in ekosystemtjänster,
som trädalléer och spridningskorridorer
för växter och djur. Genom en helhet och
detaljer som gröna ytor, rastplatser och
flanörstråk vill vi skapa en miljö som
gör Karlstadsborna nöjda och glada.
Det byggs många bostäder och
arbetsplatser i Viken. Kanikenäset,
Bryggudden och den nya bebyggelsen
på Tullholmen blir trivsamma områden
med folk i rörelse i ett slags subcentrum.
Etapp två
Sedan startar arbetet
i andra etappen längs
Sjömansgatan och
Jungmansgatan
under 2021.

Det förstärks
med en ny
entré till
Stadsträdgården och en
ny busshållplats
utanför Samhällsbyggnadshuset som
blir en bytespunkt
till nya Resecentrum.

Jan Söderberg,
projektledare

Smidigast att gå eller cykla

Arbetet med den första etappen av
Vikenförbindelsen är i gång och Tullhusgatan är avstängd för biltrafik fram
till början av juni. Buss- och godstrafiken leds fram, men bilister får
välja en annan väg.
– Vi gör allt vi kan för att minska
störningarna under byggtiden.
Det ska vara enkelt att ta sig till sitt
mål under tiden som det byggs, framför
allt till fots eller cykel.
– Men det går kanske långsammare
att komma fram som bilist på grund av
omvägar eller köer.


Etapp tre
Den tredje etappen
planeras nu och kommer
att röra arbete på Klaraborgsgatan och Karl IX
under 2022–2023.

Text och foto: Lovisa Lagneryd

Läs mer eller anmäl dig till
infobrevet på karlstad.se/
vikenforbindelsen om du är
intresserad av att följa arbetet.
Kontakta vikenforbindelsen@
karlstad.se om du har frågor.
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MÖT VÅREN PÅ EN
VANDRINGSLED

Adam Acosta Lundberg, naturvårdshandläggare i Karlstads
kommun, trivs på klipporna
vid Bergviks udde.

Vårsolen värmer klipphällarna, vågorna kluckar och luften är frisk ute vid Bergviks udde.
– Det här är en av mina favoritleder, en värdefull plats så nära stan, säger Adam Acosta Lundberg
som är naturvårdshandläggare inom skog och friluftsliv i Karlstads kommun.
kan du
möta tofsvipor, skäggdoppingar och
kanske en fiskgjuse eller havsörn om du
har tur. Bara en kvart från Karlstads
centrum följer du spångarna längs med
strandängen, genom skogen, ut till
vattnet och det rofyllda vågskvalpet.
– Det känns lite som att vara vid
havet här, det finns en kustkänsla som
påminner mig om mina hemtrakter i
Blekinge, säger Adam Acosta Lundberg
och blickar ut mot horisonten.
Vid Bergviks udde finns hällmarkstallar som växer i klippspringorna,
knotiga enar och mossiga stigar.
– Det är lätt att ta sig hit från stan
med buss, cykel eller bil men samtidigt
är det lite av en oupptäckt pärla som
många missar, säger Adam.
UTE VID BERGVIKS UDDE
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Både enkla och utmanande leder

Vad ska vi tänka på när vi är i naturen?

Under 2021 kommer Karlstads kommun
att påbörja bildande av naturreservat
på Bergviks udde. I kommunen finns
17 naturreservat och ett 30-tal olika
vandringsleder med något för alla
smaker. Adam hoppas att fler ska
upptäcka hur enkelt det kan vara att
ta sig ut i naturen. Flera av lederna är
tillgänglighetsanpassade för rullstol
och barnvagnar. Andra platser har
mer utmanande terräng.
– Jag gillar Nygårdskällan norr om
Väse. Den är kuperad med små bäckar
nere i sänkorna och skogen där har en
trolsk känsla. Naturreservatet Torrakberget vid Mölnbacka är en annan favorit
med en brant stigning som ger belöning
i form av vacker utsikt.

– Ja, egentligen behöver vi inte tänka
alls. Naturen är en plats där man kan
släppa allt och bara njuta.
– Men det är så klart viktigt att
komma ihåg att många andra organismer lever här, så vi ska visa respekt och
inte skada dem eller deras miljöer.
Adam påpekar att det är viktigt att
plocka med sig sitt skräp från platsen,
använda anlagda grillplatser om man
vill tända en eld och gärna ta med egen
ved eftersom man inte ska bryta grenar
från träden.
– Naturen myllrar av liv och små
ekosystem. En liten vattenpuss är som en
hel sjö av liv. Om vi är nyfikna finns det
massor att upptäcka och titta på.


Text och foto: Lovisa Lagneryd

Adams bästa utflyktstips
Här presenterar vi några av Adams favoritleder! Fler
vandringsleder och utflyktstips hittar du på karlstad.se
och där kan du snart även filtrera på just det som du är
intresserad av. Hitta allt från korta leder till vackra utsikter
och bra platser för fågelskådning. Följ gärna kommunens
nya Instagramkonto @friluftslivkarlstad för mer inspiration!

1. Acksjöleden
Här finns tre olika slingor längs skogsstigar
genom vacker natur och flera kulturhistoriskt
intressanta platser.
Längd: 3,5 km, 7 km, 12,5 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej
Grillplats: Ja

7. Nygårdskällan
En naturlig källa vars
vatten sägs bringa hälsa
och föryngring. Mycket
kuperad terräng. Fint på
våren när sippor och andra
vårblommor står i blom.
Längd: 2 km
Svårighetsgrad: Svår
Tillgänglighetsanpassad: Nej
Grillplats: Nej

2. Bergviks udde
Alldeles intill Bergviks köpcentrum finns
en liten oas av stillhet vid vattnet.
Längd: 1,5 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej
Grillplats: Ja

8. Rustad strandskog
Kort och fin promenadsträcka i ett
litet naturreservat intill Klarälven.
Längd: 0,6 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej
Grillplats: Nej

3. I2-skogen
Ett 1 000 hektar stort skogsområde så nära
tätorten är unikt. I2 är ett gammalt regementsområde som har både motionsspår, vandringsleder, skogsstigar och friluftsanläggningar.
Längd: Tre korta slingor och flera mil
med vägar, stigar och motionsspår
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej
Grillplats: Ja

9. Skutberget – Kil
Vandringsled mellan Skutberget och Kil
för den som vill gå lite längre sträckor.
Längd: 22 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej
Grillplats: Ja

4. Jäverön
En större ö i Vänern, strax öster om Karlstad. Här
finns skog, klippor, ängar, hagar och sandstrand.
Nås via färja från Herrön, egen båt eller båtbuss.
Längd: 3 km, 10 km, 17 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Delvis
Grillplats: Ja
5. Klarälvsdeltat
Upplev vackra Mariebergs strandängar,
Knappstadsviken och Bergholmen.
Vandra i Karlstads aktiva deltalandskap
och spana på fåglar som mindre
hackspett och näktergal.
Längd: Flera olika
Svårighetsgrad: Varierar
Tillgänglighetsanpassad: Delvis,
det finns anpassade fågeltorn
vid Mariebergs strandängar och
västra entrén av Knappstadsviken
Vålberg
Grillplats: Ja
6. Niklasdals naturreservat
Vandra genom barrskog
fram till naturreservatets
artrika lövskog och gläntor.
Längd: 2,8 km
Svårighetsgrad: Medel
Tillgänglighetsanpassad: Nej
Grillplats: Ja

– Följ de orangea markeringarna
som visar vägen i vandringslederna,
säger Adam Acosta Lundberg.
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10. Torrakberget
Naturreservat med 350 år gamla tallar,
stora stenblock och branta sluttningar.
Längd: 1 km
Svårighetsgrad: Svår
Tillgänglighetsanpassad: Nej
Grillplats: Nej
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NÄR SPELANDET TAR ÖVER
– De flesta som söker sig hit har spelat bort pengar på nätcasino och har
problem med skulder, säger Johan Lilljebjörn som är behandlingskonsulent
på Karlstads kommun och hjälper de som har fastnat i spelmissbruk.
– CASINOSPELEN FINNS lättillgängliga på mobilen och ingen ser om
du kollar Facebook eller satsar pengar
på nätet. Oftast är det någon närstående
som till slut upptäcker att ett konto är
tömt eller att det ligger inkassobrev
i posten, säger Johan.
De som spelar mest på nätet är
främst unga män i åldern 18–24.
Hos behandlingsenheten på vuxenavdelningen i Karlstad är det också
flest män i 30-årsåldern som söker
hjälp för sitt spelmissbruk.
– Många intalar sig att de har den
bästa strategin för att vinna. Men det
går inte att vinna över algoritmerna.
Eftersom vinsten är slumpmässig

HÄR KAN DU FÅ HJÄLP
Hit kan du vända dig om du eller
en närstående behöver stöd:
Behandlingsenheten,
vuxenavdelningen i Karlstads kommun
Individuell behandling och möjlighet till
gruppträffar. Mottagning är på Västra
Torggatan 18. Ring 054-540 00 00.
På karlstad.se/beroende kan du läsa mer.
Anhörigstöd i Karlstads kommun
På karlstad.se/anhorig kan du söka stöd
från kommunens anhörigkonsulenter, hitta
aktiviteter samt e-tjänsten En bra plats.
Spelberoendes förening Karlstad
Föreningen har regelbundna gruppträffar:
spelberoende.se/foreningar-ochstodgrupper/karlstad
GA – Anonyma spelare i Karlstad
Här får du vara anonym och följa 12-stegsprogrammet: gamblersanonymous.se
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blir känslan av belöning mer intensiv
om vinsten väl kommer, förklarar Johan.
– Spelsidorna kör trick för att hålla
kvar dig, till exempel genom att förstärka upplevelsen med grafik och ljud som
triggar känslan av att vara nära en vinst.
Det finns hjälp att få

Ett spelmissbruk blir ofta en plötslig
chock för de som står nära.
– När lögnerna avslöjas slungas
de anhöriga in i en kris där de möter
grusade framtidsplaner och en ekonomiskt svår sits.
På vuxenavdelningen finns därför
stöd till både anhöriga och personer
i spelmissbruk.

– De som har fastnat i spelmissbruk är
ofta lättade över att få hjälp. Många uppskattar att träffa andra som är i samma
sits. Att se att man inte är ensam om sitt
problem lyfter bort skammen.
Tack vare förändringar som kommit
det senaste året ser Johan färre återfall
bland de som behandlas. Sedan januari
2019 är spelmarknaden reglerad i
Sverige. Spelbolagen måste ha licenser
och en tydlig märkning var man kan
vända sig vid problem med sitt spelande.
Det krävs inloggning med bankID för
att spela och nu finns funktionen
spelpaus.se där du kan blockera alla
speltjänster under en viss tid.

Johan Lilljebjörn, behandlingskonsulent på arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstad.



Text och foto: Lovisa Lagneryd

Karlstads kommun har över 7 000 anställda inom 500 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.

När Stig ”Lellen” Forsberg sopar upp grus från gångbanor
och vägar, då vet vi att våren är här.
– Det är gôrroligt att ge sig ut med sopmaskinen. Folk
blir glada när de ser oss, säger Stig ”Lellen” Forsberg som
är traktorförare i kommunen sedan 35 år.
– JAG TYCKER OM att göra fint åt folk. Det är tillfredsställande
när det blir rent och fint, inte ett sandkorn ska vara kvar, säger Stig.
Det ska bli noggrant gjort. Blir han inte nöjd tar han in
maskinen på verkstan för finjustering så att borstarna träffar
marken i rätt vinkel. Efter 35 år tillsammans har sopmaskinen
blivit som en vän, Stig vet när den gnisslar och behöver service.

Flera tusen ton grus
Ett vanligt år är det runt 5 000 ton grus som sopas upp på
våren för att sedan tvättas och återanvändas.
– I år blir det runt 1 000 ton. Med den milda vintern har vi
inte behövt sanda lika ofta – och inte ploga eller saltköra heller.
Stig vet att många blir otåliga och väntar på att gång- och
cykelbanorna ska sopas.
– Det går inte att sätta i gång för tidigt. Dels är det samma
maskiner som används till annat på vintern, dels blir det för dyrt
om vi skulle behöva ge oss ut och sanda på nytt om vädret slår om.
Samtidigt har sopningen börjat tidigare i år, redan i början av
mars gav sig de två mindre maskinerna ut och framme i maj ska
allt vara klart. Sedan blir det finputsning på de ställen som
dammar igen.

”LELLEN” ÄR ETT
SÄKERT VÅRTECKEN
Namn: Stig ”Lellen” Forsberg Ålder: Fyller 60 år i april Jobbar som: Traktorförare
Började på kommunen: 1976 som 16-åring och fick då smeknamnet ”Lellen”
Karlstadsfavorit: Jag tycker om att packa fika och cykla med frugan i I2-skogen.

NÄR SOPAS
MIN GATA?
STEFAN BJÖRKMAN,
GATUCHEF PÅ TEKNIK- OCH
FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN SVARAR…

Vad gör du när du inte kör sopmaskinen?
– På sommaren kör jag slaghack på våra stora gräsytor, sedan
sopar vi löv under hösten. När vintern kommer kör vi ris i skogen
med timmerkärra, plogar gångbanor och kör saltlederna på jour.
Med så olika arbetsuppgifter under året,
vilken är din favoritårstid?
– Våren! Då får jag ju ge mig ut och sopa, vi tar av vinterdäcken och
alla känner sig lyckliga. 



är att vi har gjort
om sopningsschemat så att du kan
se vilken vecka vi räknar med att
sopa varje område i Karlstad, säger
Stefan Björkman.
– Under vecka 12 drog vårsopningen
i gång på riktigt och det är rekordtidigt.
Vi började med centrala Karlstad och
– NYTT FÖR I ÅR

Text och foto: Lovisa Lagneryd

Vålberg och jobbar oss nu utåt i
kommunen under april. Hjälp oss
gärna genom att flytta din bil om du
ser att vi sopar eller snart ska sopa.
Förhoppningsvis kommer Karlstadsborna
att fira Valborg med vårsopade gator!
På karlstad.se/varsopning kan du se
vilken vecka som ditt område sopas.
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AKTUELLT I KARLSTAD

PÅSKLOV 2020

På karlstad.se/pasklov
hittar du fler tips på
påsklovsaktiviteter.

JAKTEN PÅ DET FÖRSVUNNA GULDÄGGET
Hjälp oss att hitta Lillskogens guldägg!
Tid: 14–17 april, klockan 11–15.
Plats: Start vid Smådjurshuset i Lillskogen.
Gratis.

NJUT AV VÅREN
I MARIEBERGSSKOGEN
Njut av våren i Mariebergsskogen under
påsklovet 10–19 april. Träffa tuppen i Lillskogen och se de nykläckta kycklingarna.
Upptäck Naturum Värmland, spela bangolf,
njut av fika och nystekta våfflor.

ÖPPETTIDER UNDER PÅSKLOVET
Lillskogen: Stallarna klockan 9–16,
hagarna klockan 8–18.
Naturum Värmland med kafé: Klockan 11–17.
Våffelkaféet Spikgården: Klockan 11–17.
Kiosken med bangolf: Klockan 11–15.
Parken: Klockan 7–22.

AKTIVITETER
TIPSPROMENAD FÖR HELA FAMILJEN
Tipspromenad med temat luriga djur,
3–9 april och 10–16 april är temat hönor.
Tid: 3–16 april, klockan 11–17.
Plats: Skogen, med start vid Naturum
Värmland. Pris: 5 kronor.
SKATTJAKT I SKOGEN
Följ ledtrådarna, lös en uppgift och få en
belöning efteråt! Tid: 4–19 april, klockan
11–17. Plats: Naturum Värmland.
Pris: 25 kronor.

INFORMATION MED ANLEDNING
AV CORONAVIRUSET
Karlstads kommun följer utvecklingen av
coronaviruset tillsammans med berörda
myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eftersom

HÅLLBARHETSKVÄLL
MED CYKELKORGSLOPPIS

GUIDAD MATNINGSTUR
Följ med våra djurvårdare när djuren får
mat. Tid: 14–17 april, klockan 15.30.
Plats: Lillskogen. Gratis.

Kom till Kronoparken och upptäck cykelkorgsloppis, REKO-ring och flera utställare
som visar smarta tips och alternativ för
att dela mera. Kvällen arrangeras av
Karlstads kommun och ABF Karlstad. På
karlstad.se/karlstaddelar kan du läsa mer.
Tid: 28 april, klockan 17–19. Plats: ABF
Karlstads innergård, Posthornsgatan 8.

BYGG ETT INSEKTSHOTELL
Hjälp våra värdefulla insekter och skapa
ett ”hotell” som de kan flytta in i.
Begränsat antal platser. Tid: 17 april,
klockan 12 och 13. Plats: Naturum
Värmland. Pris: 30 kronor.
HÖNAN OCH ÄGGET
Hur blir det en kyckling? Vi tittar innanför
skalet. För barn 6–10 år. Tid: 17 april,
klockan 14. Plats: Lillskogen. Gratis.

LÄR DIG TECKNA
MED ESBJÖRN JORSÄTER
Lär dig teckna allt från ansikten till manga
på en workshop med Esbjörn Jorsäter.
Tid: 15 april, klockan 13–16.
Plats: Skaparverkstan, Bibliotekshuset.
Ålder: 9–13 år.
Anmälan: Mejla sandra.nelson@karlstad.se
eller ring 054-540 23 83
för att anmäla.
Föranmälan gäller.
Gratis och vi står
för fika och material.

KONST PÅ ALSTERS HERRGÅRD
Välkommen till Alsters herrgård på vernissage
med konstnären Maria Anderson den 2 maj.
Hon är Karlstads kommuns första residenskonstnär i satsningen AIR Värmland, i samarbete med Region Värmland. Alsters herrgård
har öppet dagligen 1 maj–30 september,
klockan 11–17. Visningar om Gustaf Fröding
hålls varje dag klockan 12, 14 och 16. På
alstersherrgard.se hittar du mer information.

denna tidning trycks långt i förväg så kan
vi inte förutse vad som hänt när tidningen
delas ut. För att få veta vad som gäller
kring Karlstads kommuns verksamheter
med anledning av coronaviruset, gå in
på karlstad.se/corona
Ta hand om varandra och ha en fin
påsk, önskar vi på Karlstads kommun.

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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