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VI I KARLSTAD 

I år rustas sex lekplatser upp, med spännande lek för blandade åldrar.
– Hälften kommer vi att börja med före sommaren, resten efter  

sommaren, säger Karin Pettersson, landskapsarkitekt på Karlstads kommun.

 VISSTE DU ATT det finns fler än 
100 lekplatser i Karlstads kommun?  
Nu har vi sorterat dem så att du lätt kan 
navigera till en lekplats som uppfyller 
dina önskemål. Vill du till exempel att 
det ska finnas lekredskap för små eller 
större barn, att den ska vara tillgänglig-
hetsanpassad, ha en grillplats, en linbana 
eller kanske ett kafé i närheten? Då är 
det bara att kryssa i dina önskemål så  

Olsmässvägens lekplats – Henstad
Här ska det bli ett skönt lekflöde och  
kullen och skogsdungen ska tas tillvara  
på ett bättre sätt. Lekplatsen riktar sig 
mest till yngre barn men det blir inslag  
av spännande lek även för låg- och 
mellanstadiebarn.

Söderängsparkens lekplats – Romstad
Här blir fler små ytor för lek och möjlighet 
till många olika typer av aktiviteter.

får du upp en lista på lekplatser som 
uppfyller kriterierna. De valda lekplat-
serna finns också utmärkta på en karta.

– Vi vill göra lekplatserna tillgäng-
liga för fler. Förhoppningen är att du  
kan få upp ögonen för nya lekplatser  
som du annars inte brukar besöka, säger 
Annica Granlund, kommunikations- 
strateg på Karlstads kommun.  

 Text: Kristina Ohlsson

Marmorvägens lekplats – Skåre 
Lekplatsen riktar sig främst till yngre barn 
men har ändå inslag av spännande lek för 
låg- och mellanstadiebarn. Den nyligen 
upprustade aktivitetsplanen intill får ännu 
fler nya aktiviteter.

Svaneågatans lekplats – Strand 
Här ska det bli fler små lekytor som  
knyts ihop med kullen. Det ska byggas  
en hinderbana och det blir klätterlek  

på kullen för de lite äldre barnen  
i mellanstadieåldern.

Lundagatans lekplats – Väse
Här ska det bli en trevlig mötesplats  
för så många åldrar som möjligt.

Bäcks lekplats – Vålberg
Här läggs fokus på att få en trevlig 
mötesplats med aktiviteter för både  
små och lite äldre barn.

UPPTÄCK NYA LEKPLATSER I SOMMAR...
I Karlstads kommun finns över 100 lekplatser att besöka för  
leksugna barn. På karlstad.se/lekplatser kan du få hjälp att  
hitta till nya favoritställen i sommar. 

...OCH DE HÄR SEX FÅR EN UPPRUSTNING

Illustration: Karlstads kommun
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 2012 FICK KARLSTADSBORNA 
tycka till om hur de ville att Residens-
parken skulle se ut i samband med 
förstudien för den så kallade Älv- 
promenaden där Residensparken ingår. 
Syftet var att utveckla och lyfta stråket 
som går längs med älven utmed 
Älvgatan och Museigatan. I det arbetet 
framkom att Residensparken är en 
uppskattad och välbesökt park men 
många efterfrågade fler sittplatser, de 
hade synpunkter på restaurangbåtens 
placering och att den vackra utsikten 
skulle nyttjas bättre.

Stranden blir kvar

När Båten sjönk och sen bärgades under 
våren 2019 förstördes stora delar av 
parken när man gick in med tunga 
maskiner i området. I väntan på en 
permanent lösning skapades en sand- 

strand med solstolar och en blomster-
äng. Stranden visade sig bli en populär  
samlingsplats för sollapande och 
glassätande Karlstadsbor. Så populär  
att den nu blir kvar när Residensparken 
rustas upp.

– Sandstranden var från början tänkt 
som tillfällig, men eftersom den har 
varit så uppskattad så får den vara kvar, 
säger Louise Thyberg.

Nya färgglada solstolar, som klarar 
att stå ute året runt, placeras i grupper 
tillsammans med bord vid stranden. 
Intill stranden kommer det att finnas 
tillgängliga ytor så att besökarna kan  
ta del av strandhänget även med rullstol, 
rullator eller barnvagn.

Mysig belsyning

Belysningen av hela parken kommer 
också att ses över.

– Vi kommer att jobba med stämnings-
belysning nere vid stranden, effekt- 
belysning i planteringarna och allmän-
belysningen i hela parken. Karlstads-
borna ska känna sig trygga att besöka 
och passera parken även under den mörka 
tiden på året, säger Louise Thyberg.

Den tillfälliga ängen kommer att 
försvinna och ersättas av öppna gräs-
mattor för picknick och spontanhäng. 
Rabatter med buskar och blommor 
kommer att rama in parken tillsammans 
med en låg granitmur i sitthöjd.

Parken klar i höst

En tillgänglig entré kommer att öppnas 
upp från korsningen Älvgatan-Järnvägs-
gatan. Härifrån kommer ett gångstråk 
leda ner mot stranden och älven. Park- 
bänkarna ut mot älven kommer att finnas 
kvar och en riktigt varm sommardag går 
det att söka skugga under de lummiga 
träden i parken.

Upprustningen av Residensparken, 
som beräknas kosta drygt fem miljoner 
kronor, kommer att pågå under sommaren 
och vara klar i höst.  

 Text: Kristina Ohlsson

RESIDENSPARKEN  
  FÅR NYTT LIV

Nu ska Residensparken vid Klarälvens strand  
i centrala Karlstad få en ansiktslyftning. 

– Vi ska göra parken så attraktiv som möjligt,  
säger Louise Thyberg, landskapsarkitekt och  
projektledare på Karlstads kommun. 

Illustration: Afry

KARLSTADSBORNA SKA  
KÄNNA SIG TRYGGA  
ATT BESÖKA OCH 
PASSERA PARKEN.
Louise Thyberg,  
landskapsarkitekt  
och projektledare
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 DET ÄR EN TREND JUST NU ATT  
flytta till landsbygden. Och i Karlstads  
kommun finns många hus där ingen står 
skriven. De flesta av dem är fritidshus, 
men det är också flera tomma ödehus efter 
till exempel dödsbon och arvsskiften. 

– Det är synd att det står hus 
tomma, samtidigt som vi ser den här 

trenden att familjer med entreprenörs-
anda vill flytta ut på landsbygden, säger 
Henrik Lindholm, landsbygdsutvecklare  
på Karlstads kommun.

Därför startar Karlstads kommun  
nu en satsning med syfte att locka  
fler entreprenörer till landsbygden  
och hjälpa ödehusägare att komma  

i kontakt med potentiella köpare.
– Vi vill hjälpa till att föra  

samman fastighetsägarna med de  
som visar intresse för att flytta ut  
på landsbygden. Men kommunen  
ska inte agera mäklare, utan själva 
förmedlingen får mäklarfirmorna  
sköta, säger Henrik Lindholm.

Anna och Hauke hittade drömhuset

Några som redan lever sin dröm på 
landet är Anna Hallin och Hauke  
Zufall med barnen Vidar, 4 och Liora, 2. 
Anna och Hauke träffades när de båda 

Karlstads kommun satsar på att få fler entreprenörer att 
flytta till landsbygden. Anna från Dalarna och Hauke från 
Tyskland flyttade till Acksjön i Molkom där de driver före- 
tag från sin lilla röda stuga med skogen runt knuten. 

DRÖMMEN OM LANDET SKA LOCKA FLER ENTREPRENÖRER

Anna Hallin och Hauke Zufall  
med barnen Vidar och Liora bor  
i sitt drömhus i Molkom som de  
renoverat själva, med hjälp från  
grannar och vänner. 
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jobbade i Norge men flyttade till 
Acksjön i Molkom där Anna hade 
många vänner sedan tidigare och där  
de hittade drömhuset.

– Direkt när jag såg det tänkte  
jag, här ska vi bo, säger Anna.

Många renoveringstimmar senare 
flyttade de in förra sommaren. Anna  
och Hauke är inga som ligger på lat- 
sidan. De har renoverat huset helt själva, 
med hjälp från grannar och vänner. Till 
väggarna har de använt lera från åkern 
på gården, panelen består av trä från 
grannens skog, en kamin och vedspis 

värmer upp huset som är målat i 
äggoljetempera.

– Vi har försökt att tänka så  
hållbart som möjligt, säger Anna.

Stora visioner för framtiden

Tillsammans driver paret kanot-  
och SUP-uthyrning (stand-up paddle). 
De har äggförsäljning från hönorna  
som går runt och pickar på gården och 
Anna ger ridlektioner. Vid sidan om  
har Hauke ett arbete inom vården.  
Men tanken är att kunna försörja sig  
helt på företaget.

– Till huset hör två hektar äng och  
två hektar skog och vi drömmer om  
att skaffa fler djur på gården. Hästar  
och en ridbana ligger också i framtids-
planerna. Vi kommer även att skapa  
en större trädgård där vi kan odla örter, 
kryddor och grönsaker för självhushåll.

Hauke är uppväxt i Kiel i Tyskland 
med ungefär 250 000 invånare. 

– Här i Acksjön kanske det bor 50. 
Det är stor skillnad, men jag växte upp 
på landet och tycker det är bra för 
barnen att växa upp så här, säger han. 
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lovisa Lagneryd

DRÖMMEN OM LANDET SKA LOCKA FLER ENTREPRENÖRER

HAR DU FRÅGOR OM SATSNINGEN? 
Kontakta Henrik Lindholm, landsbygds- 

utvecklare på Karlstads kommun,  

henrik.lindholm@karlstad.se, 054-540 10 33 

eller Mats Ahrén, senior rådgivare på  

Karlstads kommun, mats.ahren@karlstad.se, 

054-540 24 52.

NÄRA TILL  
MÖJLIGHETER

Har du ett tomt hus på landet  

som du vill sälja? Eller drömmer  

du om att köpa ett hus utanför  

stan? Fyll i ett webbformulär och  

delta i vår inventering och  

intressekoll på karlstad.se/ 

naratillmojligheter
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Har du en bra idé som utvecklar landsbygden?  
Gör som Edsvalla IF. De sökte pengar hos kommunen 
och nu har en multiarena på orten blivit verklighet. 

 EDSVALLA IF drömde om att skapa 
en multiarena för skridskor, hockey, 
inlines och basket. Förra året sökte 
föreningen landsbygdsmedel för att 
bygga en ny sarg till isrinken på 
Edsvallen. De fick 75 000 kronor från 
Karlstads kommuns pott för landsbygds-
utveckling och pengarna användes bland 

annat till att köpa in virke och material 
till en 180 meter lång sarg.

– Att få pengar för landsbygdsut-
veckling blev ett lyft för oss och gjorde 
att vår tanke om en multiarena blev 
verklighet, säger Per Flobergseter, 
ordförande i Edsvalla IF.

Under två arbetsdagar samlades 

20 personer från bygden och hjälptes  
åt att montera sektionerna.

– Det går fantastiskt fort när man  
är många som hjälps åt, med mycket tjo 
och tjim och skratt har man roligt fast 
man jobbar, säger Per Flobergseter.

Multiarenan på Edsvallen har blivit 
en samlingspunkt under vintern där 
folket i bygden har åkt skridskor, grillat 
korv och umgåtts utomhus.

– Det blev ett resultat som alla är 
stolta över och det är en glädje för bygden.

Sök pengar till en insats på landsbygden

Vill du också utveckla landsbygden  
och de mindre tätorterna? Var med och 
dela på en miljon kronor som Karlstads 
kommun avsatt för landsbygdsutveck-
ling. Pengarna kan sökas av ideella 
organisationer och användas till enskilda 
projekt eller till medfinansiering av 
större projekt så länge de ger en bred 
nytta för bygden. Ansök och läs mer  
på karlstad.se/landsbygdsmedel 

 Text: Lovisa Lagneryd och Kristina Ohlsson 
  Foto: Lovisa Lagneryd

LANDSBYGDSPENGAR GAV MULTIARENA I EDSVALLA

Färjestads ridklubbs lokaler är slitna och i behov av om-  
och tillbyggnad. Karlstads kommun har avsatt närmare 
60 miljoner kronor för upprustningen som nu pågår för  
fullt. I slutet på nästa år väntas allt stå klart. 

Stallet får plats för 40 hästar och har automatiserade lösningar  
för både mockning och utfodring. Det byggs ett helt nytt uppvärmt 
ridhus med läktare, en ny servicebyggnad i två plan med kafeteria, 
kontor, lektionssalar, klubbrum, omklädningsrum och toaletter.

Hagarna har försetts med nya staket och dränerats, och i  
höstas stod en helt ny uteridbana med belysning färdig. Arbetet  
med paddockar och hagar påbörjades under 2020. Hela projektet 
beräknas vara klart i slutet av 2022.

FÄRJESTADS RIDKLUBB RUSTAS UPP

Tommy Nordberg, byggansvarig Edsvalla IF, och Per Flobergseter, ordförande 
i Edsvalla IF, är mycket nöjda med hockeysargen som folket i bygden hjälptes 
åt att bygga efter bidrag från Karlstads kommun.

HAR DU FRÅGOR OM  
LANDSBYGDSUTVECKLING?

Kontakta Henrik Lindholm, landsbygds- 

utvecklare på Karlstads kommun,  

henrik.lindholm@karlstad.se  

eller 054-540 10 33.

Hagarna  
har försetts  

med nya staket  
och dränerats. 
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Funderar du på vad du vill bli? Eller vill du kanske sadla  
om? Sök till Yrkeshögskolan i Karlstad och bli attraktiv  
på arbetsmarknaden.

– Nio av tio som gått hos oss får jobb inom sex månader  
efter examen, säger YH-samordnaren Nina Jareke. 

STOR CHANS TILL JOBB EFTER 
STUDIER PÅ YRKESHÖGSKOLAN 

 PÅ KARLSTADS TEKNIKCENTER, 
KTC, har Yrkeshögskolan i Karlstad 
sina lokaler. Det finns nio olika utbild-
ningar att välja på, framför allt tekniska, 
men också inom vården och den senaste  
i raden av utbildningar – trafiklärare.  
Alla utbildningarna har tagits fram  
i samarbete med arbetslivet för att 
matcha det kompetensbehov som finns 
på arbetsmarknaden just nu. Utbild-
ningarna är mellan ett och två år långa 
och de varvar praktik med teori.

Knyter kontakter på praktiken

På de många praktikperioderna, så 
kallade LIA – Lärande i arbete – får 
studenterna möjlighet att komma ut och 
jobba i verkligheten och knyta viktiga 
kontakter med potentiella arbetsgivare.

– Ungefär 25 procent av studietiden 
är studenterna ute på praktik så de får  

en bra inblick i vad de kan jobba  
med efter examen, säger Nina Jareke.

“Jag har hittat helt rätt”

Linnea Olsson, 27 år, pluggar till 
industriell elektroniktekniker.  
Marcus Sundgren, 28, är snart färdig 
anläggningskonstruktör.

– Jag älskar kombinationen matte, 
3D och datorer, jag har hittat helt rätt, 
säger Marcus som tidigare har arbetat 
som industrisnickare men ville prova 
någonting nytt.

Linnea har arbetat med lite olika 
saker tidigare men var sugen på att 
utbilda sig och hittade till industriell 
elektroniktekniker när hon googlade.

– Jag skulle vilja inrikta mig mot 
reparation och felsökning. Jag har 
nyligen varit ute på praktik på en 
elektronikfabrik där jag har monterat 

kretskort. Jag kan också tänka mig att 
jobba på kontor och skriva instruktioner.

Efterfrågade på företagen

Sedan 2010 har 500 studenter tagit 
examen på Yrkeshögskolan i Karlstad. Sex 
månader efter examen har 9 av 10 jobb.

– Jag har precis varit i kontakt med 
flera företag, det är full fart och de har 
problem att få tag på arbetskraft. Jag 
misstänker att de som går ur nu blir  
det huggsexa om, säger Mikael Persson 
som är utbildningsledare för Industriell 
elektroniktekniker. 
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Ebba Persson

HÄR ÄR UTBILDNINGARNA  
DU KAN SÖKA TILL I HÖST

På karlstad.se kan du läsa mer om 
utbildningarna och se vilka förkunskaper  
som krävs. Utbildningarna diagnostekniker 
inom motorbranschen och trafiklärare  
kan sökas först inför våren 2022.

Barnspecialiserad undersköterska  
med inriktning mot funktionsnedsättning,  
1 år på distans. Sök senast 25 april.

Vårdadministratör – medicinsk sekreterare, 
2 år. Sök senast 25 april.

Plant Design – Anläggnings- 
konstruktör 3D, 2 år. Sök senast 16 maj.

Automationsingenjör inriktning  
processteknik, 2 år. Sök senast 16 maj.

Processtekniker, 2 år. Sök senast 16 maj.

Industriell elektroniktekniker, 2 år.  
Sök senast 16 maj.

Industrirörtekniker, 2 år. Sök senast 16 maj.

Marcus Sundgren är snart färdig anläggningskonstruktör, Linnea Olsson  
studerar till industriell elektroniktekniker på Yrkeshögskolan I Karlstad.  
Framtiden ser ljus ut för jobb när de pluggat klart.



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 2 JUNI2

JUNI

Karlstads kommun hade premiär för natur- 
utmaningen förra våren och sommaren. Nu 
är det populära bokstavsletandet ute på 
våra vandringsleder tillbaka. Utmaningen: 
Att försöka bilda ett ord eller en fras av 
bokstäverna du hittar längs vägen. Natur- 
utmaningen i år har utökats från två till  
fyra kategorier. Några leder är svårare, 
andra kan bara nås med båt och så finns 
det tre leder för barn i år. Naturutmaningen 
drar igång i maj. Håll utkik på kommunens 
Facebook-sida och på Instagramkontot  
@friluftslivkarlstad för datum. Du som 
deltar kan vinna presentkort på  
Sundstabadet och Naturum.  

Många vårstädar och besöker våra  
återvinningscentraler för att slänga  

skräp just nu. Lördagar och måndagar är 
besökstrycket på centralerna som störst. 
Kan du välja en annan dag bidrar du till 

att minska risken för smittspridning.  
Återvinningscentralerna har vanligtvis 
färre besökare under tisdag–torsdag. 

Djupdalen 
Måndag–fredag 7.00–15.30 

Heden 
Måndag–torsdag 10–18.30 

Fredag 8–15.30 
Lördag 9–16 

Söndag (extraöppet under veckorna  
14–21 klockan 9–16) 

Vålberg 
Måndag, onsdag 11–18.30 

Fredag 8–15.30 
Lördag 10–14.30 

Våxnäs 
Måndag–torsdag 10–18.30 

Fredag 8–15.30 
Lördag 9–16 

Väse 
Onsdag 15–18 

Lördag 13–15.30 

Molkom 
Tisdag 11–18.30
Torsdag 8–15.30
Lördag 10–14.30

Du hittar också öppettiderna  
i Karlstads Energis app Kasta  

rätt eller på karlstadsenergi.se

Mariebergsskogen är öppen med aktiviteter 
som du kan göra utomhus på egen hand. 
Hälsa på djuren i hagarna, busa runt i 
lekplatserna, gå tipspromenad och grilla  
din medhavda matsäck. Parken är stor  
och öppen alla dagar klockan 7–22. Testa 
nya GPS-quizen ”Vem bor i skogen?” för 
barnen och ”Lilla fågelrundan” och ”Gissa 
fejset” för hela familjen. Varmt välkommen 
ut i Mariebergsskogen! Kom ihåg att hålla 
avstånd till andra sällskap, även utomhus 
vid grillplatserna och kring djurhagarna. 

VÄLKOMMEN UT  
I MARIEBERGSSKOGEN 

HÄNG MED PÅ  
ÅRETS NATURUTMANING

Under coronapandemin kan en del som 
redan har det kämpigt vara extra utsatta. 
Många studerar och arbetar hemifrån och 
vi uppmanas att umgås med så få som 
möjligt. Det gör att risken för våld och 
utsatthet i hemmet ökar liksom risken  
för missbruk, ensamhet och psykisk 
ohälsa. Visa gärna att du finns där som 
medmänniska och att du bryr dig. 

På karlstad.se/coronaoro har vi samlat 
kontaktuppgifter till olika verksamheter 
som kan ge hjälp och stöd om du eller 
någon du känner har det extra tufft just nu. 

Karlstads kommun följer utvecklingen 
av coronaviruset, samverkar med berörda 
myndigheter och följer myndigheternas 
råd och rekommendationer. 

Alla vuxna kommer erbjudas vaccin, 
tidsplanen påverkas av tillgången på 
vaccin. Du får information från Region 
Värmland när det är din tur. 

Vårens inträde får även i år firas på  
ett annorlunda sätt då det traditionella 
firandet med majbrasor uteblir på grund 
av pandemin. 

För att få aktuell information om vad 
som gäller Karlstads kommuns verksam-
heter med anledning av coronaviruset,  
gå in på karlstad.se/corona

Fortsätt följa myndigheternas  
rekommendationer, visa omtanke  
och ta hand om varandra.

Tack för att du 
håller i och håller ut!

DAGS 
ATT SLÄNGA  

SKRÄP? DET DU GÖR SPELAR ROLL
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