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ALLT FLER BOR I KARLSTAD

FAMILJEVÅLDET ÖKAR
UNDER JULHELGEN
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HÄR ÄR KOMMUNALRÅDEN SOM
STYR KARLSTAD

ÅK MED SVERIGES FÖRSTA
ELDRIVNA LEDBUSS

DAGS ATT
NOMINERA
ÅRETS SOLA
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VEM BLIR ÅRETS SOLA 2019?
Det har blivit dags att nominera till priset Årets Sola.
Känner du någon som är inspirerande, driftig och har ett gott bemötande?
Anmäl din favorit på karlstad.se/sola senast den 3 februari.
DET VAR SERVITRISEN Eva-Lisa
Holtz som fick smeknamnet Sola i
Karlstad på 1700-talet för sin gästvänlighet och glada bemötande mot
besökarna på värdshuset som hon själv
drev. Vi vet att det finns många solar
även idag som likt Eva-Lisa är driftiga
glädjespridare som på olika sätt gör
gott för Karlstadsregionen. Det kan
vara en privatperson, företrädare för
en förening eller ett företag. Men vi
behöver din hjälp att hitta dem!
Anmäl din kandidat på karlstad.se/
sola senast den 3 februari 2019. En jury

utser sedan vinnaren bland de
nominerade. Vinnaren får förutom
äran en fin statyett och 20 000 kronor.
Årets Sola 2019 presenteras på galan
100° Karlstad på Karlstad CCC
den 15 mars.
Kriterierna för Årets Sola:

•D
 u ska vara inspirerande – och bidra
till en livlig och inspirerande region.
• Du ska vara driftig – går gärna från
ord till handling och vill hitta nya vägar.
• Du har ett gott bemötande och är
en glädjespridare. 

Text: Kristina Ohlsson

TIDIGARE VINNARE
2018 Soran Afrasiabi
För sitt engagemang
som lärare och arbete
med spontanidrotten 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 årligen
arrangerar Barnmässan
som bidrar till attraktivitet
för barnens Karlstad.

HALLÅ DÄR…
...Soran Afrasiabi, lärare på Norrstrandsskolan, som utsågs
till Årets Sola 2018, både för sitt engagemang som pedagog och sitt
hängivna arbete med spontanidrott för unga på Kronoparken.
Hur kändes det att få utmärkelsen?
– Det kändes stort, jag var glad bara över
att vara nominerad. Det var många känslor;
glädje, stolthet men också lite press och
motivation till att fortsätta göra bra saker.
Hur har det varit att axla rollen under året?
– Det har varit kul med all uppmärksamhet,
bland annat fick vi besök från prinsessan
Sofia i höstas.
Berätta vad det är du gör?
– Jag är lärare på Norrstrandsskolan i idrott
och engelska. Jag har varit aktiv inom
Karlstad Drop in-idrott under många år och
just nu arbetar jag med projektet Rörelse i
Kronoparken, en öppen mötesplats för alla
som vill prova på olika idrotter, som drivs av
Värmlandsidrotten i samarbete med Karlstads
kommun. Vi försöker uppmuntra till ledarskap
bland unga. Jag har en stor passion för
ungdomarna på Kronoparken eftersom jag
själv är född och uppvuxen där. Jag vill ge
något tillbaka till dem, de behöver en ledare

som lyssnar och hittar på aktiviteter för
dem så att de har förebilder i sitt liv.
Varför tror du att du fick utmärkelsen?
– Jag tror att det beror på att jag brukar
göra det lilla extra utan att kräva någonting
tillbaka. Jag är inte den som lämnar för att
det regnar ute. Så länge som ungdomarna tycker det är kul att röra på sig, är jag
kvar. Jag räknar inte arbetstid på det sättet.
Vad har du gjort för pengarna?
– Jag har sparat dem på ett konto. Just nu
kommer mycket av materialet till idrotten
via Fritidsbanken. Skulle det vara så en dag
att projektet inte kan finansieras längre så
finns mina pengar där som en backup. De är
öronmärkta för det kan man säga så att
spontanidrotten aldrig behöver läggas ned.
Har statyetten fått någon hedersplats?
– Tidigare hade jag den i klassrummet, nu
står den på mitt nattduksbord så jag ska
bli påmind varje morgon om att fortsätta
göra gott.
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KOMMUNALRÅDEN SOM STYR KARLSTAD
Det är de blågröna; Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och
Miljöpartiet, som fortsätter att styra Karlstad de kommande fyra åren. Totalt har Karlstad
åtta kommunalråd, två av dem är i opposition. Här får du lära känna dem lite bättre.
1 Vad gjorde du innan du blev politiker?

2 Vilken är din hjärtefråga?

3 Viktigaste frågan för dig under mandatperioden?

4 Vad gör du när du inte jobbar?

DET BLÅGRÖNA
STYRET

Per-Samuel Nisser (M)
Kommunstyrelsens ordförande
1 Arbetade med jordoch skogsbruk.
2 Vara med och göra
Karlstad till en ännu bättre
plats att leva och bo på.
3 Se till att järnvägen mellan
Oslo-Stockholm byggs.
4 Är ute i skog och mark
eller lyssnar på musik.

Alexander Torin (M)
1 Studerade och jobbade
som politisk tjänsteman.
2 Att fler frågor avgörs vid
köksbordet istället för i politiska
sammanträdesrum.
3 Förbättra näringslivsklimatet
och se till att vi attraherar fler
företag till kommunen.
4 Jag spelar gärna golf
på sommaren och åker
längdskidor på vintern.

Frida Pettersson (C)
Andra vice ordförande
1 Jag var byggingenjör,
production manager.

Monika Bubholz (MP)
1 Jag var miljökonsult
hos Sweco.
2 Miljön och klimatet.

2 Att det finns förutsättningar
för alla i Karlstad att leva,
bo och arbeta i vår kommun.

3 Skapa ett mer hållbart
Karlstad. Framförallt försöka
få konsumtionen i kommunen
att bli mer miljövänlig.

3 Att få till en större variation av
bostäder i hela kommunen, för ung
som gammal. Både för att invånarna
ska kunna bo kvar där de vill och för
inflyttning. Jag vill se fler träbyggnationer.

4 En ledig dag är jag helst
hemma med familjen.

4 Då hittar jag på något med familjen.

OPPOSITIONEN

Niklas Wikström (L)
1 Jag var gymnasielärare i samhällskunskap, historia och geografi.
2 Att vi kan erbjuda bra förskolor
och skolor så att alla barn får
möjlighet att utvecklas och lyckas
i sitt skolarbete.
3 Mer resurser till våra förskolor,
skolor och kulturskolan och ett
ännu bättre integrationsarbete
med våra nyanlända.
4 Bakar, lagar mat, trädgårdsbestyr, åker skidor och skridskor
med familjen eller bara njuter
av en god bok.

Erik Nilsson (KD)
1 Jag drev ett konsultföretag.
2 En trygg och värdig vardag
för Karlstads unga och äldre.
3 Att fortsätta stärka Karlstads
roll som både en ekonomisk och
social tillväxtmotor i Värmland.
Ett starkt näringslivsklimat ger
grunden för att fortsätta utveckla
omsorg, skola och social trygghet.
4 Jag åker gärna skidor en
solig vinterdag.

Linda Larsson (S)
Första vice ordförande
1 Jag är statsvetare och
tjänstledig från Region Värmland
där jag arbetade med kompetensförsörjningsfrågor.
2 Jag vill minska skillnaderna
i människors levnadsvillkor
mellan våra bostadsområden.
3 Ta bort de delade turerna
inom vård och omsorg som
är en viktig arbetsmiljöoch jämställdhetsfråga.
4 Är med min familj, tränar,
lagar mat och spelar sällskapsspel med mina vänner.

Anders Tallgren (S)
1 Jag har en politices
magisterexamen i statsvetenskap och jobbade drygt tio
år inom friidrottsrörelsen.
2 Tveklöst jobben. Varje
arbetstillfälle skapar frihet
för den enskilde och bidrar till
den gemensamma välfärden.
3 Karlstad lider av bostadsbrist och jag vill se en helt ny,
grön och hållbar stadsdel.
4 Jag spenderar tid med
familjen, gärna en utflykt med
promenad och korvgrillning.
Text: Kristina Ohlsson
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”MÅNGA LÄNGTAR EFTER JULEN,
MEN INTE VÅR MÅLGRUPP”
Paket, skinka och Kalle Anka – för barnens skull. Men inombords bultar hjärtat.
Plötsligt kan det glittrande firandet förvandlas till kaos. Julhelgen, som för många innebär
familjemys, har för andra en helt annan innebörd – under julen ökar familjevåldet.
hade hot- och våldsteamet, som är en del av familjevåldsenheten på Karolinen i Klara, kontakt
med 233 personer som var utsatta för hot
och våld. Kvinnan är den utsatta och
mannen den som utövar våldet – i de
allra flesta fallen. Det kan ta sig uttryck
på många olika sätt. Elaka ord, en
partner som styr ditt liv, ditt bankkonto,
slår, kränker. För 17 kvinnor i Sverige
slutar det med döden varje år. Våldsutövaren är en man som de haft eller
har en nära relation med.
– Vi får in många ärenden kring
våld i parrelationer samt hedersrelaterat
våld. Det är svårt att säga om det ökar
i samhället eller om det har blivit mer
accepterat att prata om, säger Sabina
UNDER 2017
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Goméz Jansson, enhetschef på familjevåldsenheten.

Om man känner igen sig i
beskrivningen och har en klump
i magen inför jul, vad är rådet?

Julen är tuff för många

Men en sak som både hon och de socialsekreterare som arbetar på enheten har
erfarenhet av, är att våldet ökar under
semestrar och storhelger.
– Julen är en tid när spänningarna
ökar i relationen, när det finns förväntningar på att familjen ska vara samlad
och ha det mysigt. Men ofta blir det
inte så.
Många har tidigare jular i färskt
minne och söker hjälp hos hot- och
våldsteamet redan innan julhelgen.
Medan andra kämpar för att hålla ihop
familjen, härdar ut, och kommer efter jul.

– Ring oss och rådfråga hur du kan
tänka. Vi kanske kan hjälpa till med
någon form av säkerhetsplanering.
Du behöver inte sitta i något väntrum,
där du riskerar att möta våldsutövaren,
vi kan möta upp dig på en neutral
plats med kort varsel, säger socialsekreteraren Johanna som möter
många av de våldsutsatta.
Hjälp med olika typer av boenden

Hot- och våldsteamet kan erbjuda hjälp
med skyddat boende. Majoriteten av de
våldsutsatta är kvinnor, men även par
och en del män söker hjälp. Samtalen

MÅNGA SOM HÖR AV SIG
BEHÖVER HJÄLP SAMMA DAG.
Johanna, socialsekreterare på
familjevåldsenheten.

Johanna och Sabina Goméz Jansson är
socialsekreterare respektive enhetschef
på familjevåldsenheten.

kommer från polisen, kommunens
Kontaktcenter, socialjouren eller så
knackar det på dörren till receptionen.
I akuta lägen finns hotell eller
jourlägenheter. Som steg två erbjuds
skyddat boende både i Karlstad och
övriga Sverige. Det kan vara där det finns
dygnet-runt-personal med aktiviteter
för barnen. Eller hos ideella volontärer
som ställer upp med husrum.
– Vi gör alltid en kartläggning,
tittar på vilken relation personen har
med våldsutövaren och var dennes
nätverk finns, för att bedöma var

personen säkert kan placeras utan att
hittas. Många som hör av sig behöver
hjälp samma dag och kanske behöver
placeras på annan ort, säger Johanna.
Inför jullovet ifjol hörde även
personal på gymnasieskolorna av sig
till enheten för att de var oroliga för
att släppa vissa elever på julledigt.
– Då åkte vi ut till skolorna,
träffade eleverna och berättade att
vi finns, säger Johanna.
Känslosamma möten

Att arbeta med våldsutsatta familjer
sätter avtryck. Som exemplet där
mannen hade misshandlat både barnen
och kvinnan så de hade tvingats flytta
till annan ort. Grannen larmade att hen
inte hade sett kvinnan på flera dagar.
När polisen kom stod maten kvar på
bordet och det fanns spår av att de
packat väskorna och flytt.
– Henne undrar jag mycket hur
det har gått för. Ibland när jag är i

Stockholm eller Göteborg undrar jag
om hon bor där. Jag har flera sådana
som jag tänker på, de är med mig
som en liten flock, säger Sabina.
Text: Kristina Ohlsson Foto: Ylwa Svensson

HÄR KAN DU FÅ HJÄLP
Är du själv utsatt för hot och våld eller
är en orolig granne eller anhörig?
Du kan nå familjevåldsenheten
måndag–torsdag klockan 9–16.30 och
fredag klockan 9–16 via Kontaktcenter:
054-540 00 00. De är utbildade i att
kunna lotsa dig till rätt hjälp.
Vid akut hjälp på kvällar och helger,
ring socialjouren: 054-540 54 14
eller 054-540 50 54.
Kvinnofridslinjen (nationell stödtelefon)
är öppen dygnet runt: 020-50 50 50
Alla kvinnors hus (hjälp och stöd lokalt):
054-18 30 34
Du som utövar våld kan också få hjälp
Krismottagningen för män:
054-18 01 54. Kvinnor kan ringa
Samtalsakuten: 054-18 00 50.

K A R L S TA D S K O M M U N | D E C E M E B R 2 0 1 8

5

FIXA KLAPPARNA PÅ UNO

Maria Merayo, Alice Persdotter,
Hanna Nicander och Hannes
Nilsson smygstartade julpysslet på
Uno. Från 11–22 december är alla
mellan 16 och 25 år välkomna att
gratis tillverka julklappar och julkort.

I 13 år har Karlstads eget hus för unga funnits på Västra
Torggatan. Hit kommer ungdomar mellan 16 och 25 år efter
skolan för att spela, pyssla, sy, dansa – eller bara ta en fika.
DECEMBER PÅ UNGDOMENS HUS

betyder julpyssel varje dag mellan den
11 och 22 december klockan 15–19. Då
dukar Sunna Johansson, designansvarig
på UNO, upp ett jättebord med glitter,
piprensare, kulor, färgsprakande papper,
saxar, bokmärken och allt som kan
behövas för att slå in paket, tillverka
smycken, julkort, vetevärmare, tvålar,
skrubbar och chokladpraliner. Fantasin
har inga gränser.
Men julpysslet är bara en del av
allt som finns att göra före jul på UNO.
I designrummet – som precis har fått
en uppfräschning – kan man arbeta
med Indesign och Photoshop, måla med
textilfärg, akryl och akvarell. Här finns
symaskiner och ljusbord för serieteckning. Snart blir det också möjligt att
arbeta med träslöjd.
6
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En trappa ned finns musikstudion och
rum för både virtual reality och dj:ing.
Det finns fotostudio, replokal, danssal,
en scen och ett mysigt kafé.
Unikt hus för unga

Runt ett 100-tal ungdomar i snitt
besöker UNO varje eftermiddag. Cirka
60 går på gymnasiet, övriga är äldre.
– Vi har många utbytesstudenter
som brukar vara imponerade av UNO
och säga att det inte finns något liknande
där de kommer ifrån. I alla fall inte där
man bara kan droppa in och inte behöver
vara medlem, säger Sunna Johansson.
Olika teman varje dag

Nytt på UNO i vinter är att varje dag
i veckan har ett tema. Måndagarna är
stilla med grönt och ekologiskt i fokus.

Tisdag och onsdag är det design och olika
workshops. På torsdagar finns möjligheten att prova på till exempel dans och
teater, fredagar bjuder på våfflor, quiz
och öppen scen. Veckan avslutas med
filmvisning och en introduktion i virtual
reality på lördagar.
– Vi var ute i höstas och frågade
gymnasieungdomarna vad de vill ha på
UNO. Många efterfrågade mer spontana
aktiviteter. Genom temadagarna vill vi
erbjuda något under veckan som passar
alla, säger Sunna Johansson.


Text och foto: Kristina Ohlsson

UNO HAR ÖPPET
SEX DAGAR I VECK AN

Håll utkik på Ins
tagram och
Facebook för at
t se vad som är
på
gång på UNO!
Huset håller öp
pet alla
dagar förutom
röda dagar och
stora
af tnar som jul och nyårsafton.
Måndag till tors
dag är det
öppet klockan
15 –21,
fredag– lördag
15 –23.

VÄLKOMMEN OMBORD PÅ NYA SNABBUSSLINJEN
Här är Sveriges första eldrivna
ledbuss som ska trafikera den nya
snabbusslinjen mellan Rud och
centrum. På söndag 9 december sätts
den i trafik, men redan på lördag
kan du ta en åktur när busslinjen
invigs på Stora torget i Karlstad.
som
har stått ut med många ombyggnationer
under året! Det har inte bara byggts en
snabbusslinje längs sträckan Centrum
– Haga – Norrstrand – Rud. Det har
även gjorts en hel del annat på samma
gång, för att slippa stök och avstängda
vägar mer än nödvändigt.
Gamla vatten- och avloppsledningar
har bytts ut liksom Hagabron som
var i dåligt skick. Framkomligheten har
förbättrats vid Rudsmotet med fler filer.
Hagatorget har fått en riktig ansiktslyftning – under våren även med träd
och grönska. Trottoarerna
har breddats för att ge
möjlighet till en levande
Emma Rönnbäck,
handel och ett cykelverksamhetsstråk har byggts
utvecklare,
Karlstadsbuss.
genom stadsdelen.
Nu är det mesta
klart och vi kan inviga
vår första snabbusslinje.
– För att få fler att välja
buss istället för bil så behöver vi
få bussresorna att gå snabbare. Ett sätt
är att bygga om så att bussen tar sig
fram lättare än bilen. Därför har vi
byggt om gatorna efter bussen istället
TACK ALLA KARLSTADSBOR

Mik ae l tipsar!
Så rustar du
för vinte rns
cyke lpe ndling
Sugen på att förlänga cykelsäsongen
över vintern? Mikael Haster, transportrådgivare på Karlstads kommun,
tipsar vad du ska tänka på.

Så här ser den eldrivna ledbussen ut
som trafikerar nya snabbusslinjen.

för att bussen ska behöva ta omvägar,
säger Emma Rönnbäck, verksamhetsutvecklare på Karlstadsbuss.

ha bussarna igång. Det blir stora pengar
i slutändan, säger Emma Rönnbäck.
Kom och provåk den nya bussen

Varje minut är värd en miljon kronor

Varför byggs då snabbusslinjen just upp
mot Rud? Jo, för att det är många som
pendlar på den sträckan till skolorna
både på Rud, Norrstrand och
Sundsta samt vidare till
centrum. Dessutom är
Rudsmotet och Nobelrondellen kända
flaskhalsar för trafiken.
Det kommer att gå
2–3 minuter snabbare
med den nya busslinjen
som ska gå var 6:e minut
under högtrafik.
– Några minuter kan låta lite,
men för varje minut vi minskar restiden
på en linje så blir det en miljon som
vi tjänar i produktion varje år med att

• Byt till vinterdäck, det gör stor skillnad
för väglaget.
• Mindre luft i däcken än vanligt ger bättre
grepp i snö.
• Reflexväst och reflexer gör att du syns bättre.
• Cyklar du i mörker ska cykeln ha en vit lampa
och en vit reflex fram, en röd lampa och en
röd reflex bak.
• Tänk på säkerheten. Under vintern är det extra
viktigt att kolla så att bromsar och växlar
fungerar. Och glöm inte hjälmen!

Satsningen på snabbussar är en del i den
stora stadsutveckling som genomförs i
Karlstad just nu, där byggandet av ett
resecentrum ingår. Visar sig snabbusslinjen
mellan centrum och Rud vara lyckad finns
planer på att förlänga snabbusslinjen mot
universitetet och Bergvik via Jakobsberg.
– Först vill vi utvärdera den här sträckan, men man ska se det här som en del i
något större, säger Emma Rönnbäck. 

Text och foto: Kristina Ohlsson

ÄR DU NYFIKEN PÅ DEN NYA SNABBUSSLINJEN?
Kom till Stora torget på lördag den
8 december klockan 11.00–14.00 och
se hur busslinjen har växt fram –
från idé till verklighet. Då kan du också
få en provtur med den nya bussen,
som inte bara är miljövänlig och
snabb utan också väldigt tyst.

Känns det tungt på morgonen? Här är fem skäl
till varför du ändå ska hoppa upp på sadeln.
• Man blir både piggare och gladare av att cykla
på vintern än att sitta i en bil.
• Studier visar att man presterar bättre på
jobbet eller i skolan om man rör på sig innan
arbetsdagen.
• Att cykla är billigt jämfört med att åka bil.
• Du slipper bilköerna och att leta parkering samt
att det bidrar till mindre trängsel och trafikbuller.
• Och så klart miljövinsten med bättre luftkvalitet.
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AKTUELLT I KARLSTAD

TIONDE ÅRE T FÖR NYÅRSF YRVERKERIERNA PÅ SANDGRUND

NY CHANS ATT HOPPA PÅ RELIGIONSBUSSEN
Camilla Kullander, Karlstads kommun och munken Pra Tanong.

Nu upprepas succén. Häng med på religionsbussen och besök moskéer, tempel
och kyrkor på en tretimmarstur genom Karlstad lördagen den 8 december.
– DET VAR STORT INTRESSE vid
premiärturen i maj i år. Så nu kör vi igen
– och ger fler Karlstadsbor möjligheten
att besöka våra trossamfund, säger
Camilla Kullander på Karlstads kommun
som samordnar arbetet.
Bussen utgår från Bibliotekshuset
klockan 13.00 och turen tar totalt tre
timmar. Under den tiden får du besöka
Karlstads domkyrka, Korskyrkan, Judiska

Agnes Oldefors

ELDIG KONST I MÖRKRET
Den 14 december visas Eldkonst i Sandgrundsparken vid Värmlands museum –
en tradition i Karlstad runt luciatid. Årets
tema är ”Att göra någonting av ingenting”.
Kom och upplev de eldiga konstverken
klockan 19.30–22.00. Arrangemanget
är gratis.

begravningsplatsen, shia- och sunnimoskéerna på Kronoparken och det
buddhistiska templet på Kvarnberget.
Så är du nyfiken på att få veta
mer om olika kulturer och religioner –
häng på!
Anmäl dig genom att mejla till
karlstadskommun@karlstad.se eller
ring 054-540 00 00, välj tonval 4.
Det är gratis – först till kvarn gäller!

FIRA JULAFTON PÅ RESURSCENTRUM
Sitter du ensam på julafton? Kom till
Resurscentrum på Rosenbadsgatan 2
för musik och samvaro med andra. Mellan
klockan 9.30 och 16.30 är restaurangen
öppen. Jultallrik kan köpas mellan klockan
12 och 13.30. Nytt för i år är att det blir
musikunderhållning mellan klockan 14
och 17. Till det krävs föranmälan i
receptionen på Resurscentrum.
– Många äldre har varken anhöriga eller
vänner längre i sin närhet och sitter därför
ensamma på julafton. Därför är det extra
kul att öppna upp dörrarna och bjuda in alla
som vill till ett firande på Resurscentrum,
säger Cecilia Aurell, aktivitetssamordnare
på Frivilligcentralen.

Kom och njut av ett sprakande nyårsfyrverkeri i centrala Karlstad på tolvslaget.
Fyrverkerierna avfyras från Sandgrundsudden
men brukar synas över hela centrum. I år
fyller folkfesten tio år. Ta gärna bussen –
det brukar vara mycket folk i rörelse.
Bussarna går enligt tidtabell för ordinarie
trafik en lördagsnatt.

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM!
Du har väl inte missat att Karlstads
kommun numera finns på Instagram?
Följ 22 medarbetare i deras jobbvardag på
Karlstads kommun på @karlstadsstorstalag

LUCIAKONSERT MED
NORRSTRANDS MUSIKKLASSER
Missa inte den stämningsfulla luciakonserten med elever från Norrstrands
musikklasser tillsammans med Wermland
Opera. Var: Karlstad CCC. När: Den 15
och 16 december. Konserten börjar klockan
16.00 båda dagarna. Biljetter köper du
på Scalateatern eller Ticketmaster.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR KARLSTADS KOMMUN
Nästa nummer av Vi i Karlstad
kommer den 14 februari.

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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