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VI I KARLSTAD 

 PÅ HBTQ-CERTIFIERADE  
aktivitetshuset Orrleken samlas barn  
och ungdomar i olika åldrar och vuxna 
varje dag för att leka och umgås. Här 
finns tänket om allas lika värde med  
alla dagar – året runt.

– När vi skapar saker i verkstaden  
tar vi fram regnbågsfärgerna, vi har  
tipspromenader och soffsamtal på  
temat. Vi försöker få in bredare  

böcker där det inte 
bara är kärlek mellan 
killar och tjejer, inte 
bara blonda, vita och fullt 
funktionella personer, säger 
Marina Hansson Larsson, fritids-
ledare på Orrleken.

I höst ska de skapa en stor tavla  
inne på Orrleken där kärlek mellan  
olika personer ska finnas representerade.  

Och flaggorna finns uppe året runt.  
De leder ofta in på intressanta samtal. 

– Vi vill att alla som kommer hit ska 
känna sig representerade här, säger Marina.

Måla stenar i regnbågens färger

Orrleken vill så klart vara med och  
hylla kärleken under Prideveckan i 
Karlstad. De kommer att måla asfalten  

i regnbågens färger och redan innan 
sommaren påbörjades projektet 

att måla stenar i Pride- 
färgerna. Den som vill måla  
en sten är välkommen till  
Orrleken inför Prideveckan. 
Tanken är sedan att stenarna 

ska läggas på varandra och  
bilda en skulptur.

– Vi startar under Pride sen kan 
man fortsätta lägga stenar på platsen  
år efter år, till slut kanske det har  
blivit en jättestaty av kärlek.  

Text: Kristina Ohlsson Foto: Mikael Almehag 

Karlstad laddar för Pride. Och på Orrleken målas det  
stenar i regnbågens färger. Kom och måla din sten  
du också och hylla kärleken under Prideveckan. 

Marina Hansson Larsson, fritidsledare  
på Orrleken tillsammans med kompisarna 
Leona Danielsson och Hugo Zetterfeldt 
Edin, båda 6 år. De ger tummen upp till  
Pride och flaggorna med de fina färgerna. 

Vad handlar föreställningen om?
– Komma ut är en pjäs om rädslor, 
fördomar och en helt vanlig kille.  

Det är en intim och humoristisk 
föreställning. Vi får följa den 
homosexuelle killen Andreas  
och hans första tankar kring  
sin sexualitet, hur vännerna  
tar det och hur en hel värld  
kan vändas upp och ner när 

familjemedlemmar inte accepterar  
en för den man är.

Vilket budskap vill du förmedla?
– Det är viktigt att bemöta rädsla och  
homofobi med kärlek, kunskap och  
humor och glöm inte bort – prata inte  
med hat i munnen! 

Oskar Sternulf mottog RFSL  
Stockholms Regnbågspris 2020.

30 augusti– 

5 september är det  

dags för Pridevecka  

i Karlstad. Även i år  

blir det mesta firandet 

digitalt. Läs mer på  

Wermland Prides  

Facebooksida.

ORRLEKEN HYLLAR PRIDE
MED FÄRGGLADA STENAR

HALLÅ DÄR  
OSKAR STERNULF…
… vars föreställning  
Komma ut visas på  
Karlstads kommuns  
Facebooksida den  
1 september klockan  
19.00–20.30. Fo
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 ÖVRIGA VÄRMLAND, Västra Göta- 
land, Örebro, Stockholm och Dalarna. 
Härifrån kommer de flesta av de runt 
3 000 studenter som landar på Karlstads 
universitet varje år. Populärast just nu  

är sjuksköterske-, jurist-, psykolog-, 
socionom- och civilekonomprogrammet. 
Men utmaningen är att få dem att 
stanna i Karlstad. 

– Vi vill att kompetensen blir kvar  

i regionen, det är viktigt för att vi ska 
kunna växa och bli större, säger Linda 
Harkman, universitetssamordnare på 
Karlstads kommun.

Viktigt med Karlstadkänsla

Studier som har gjorts visar att  
jobbmöjligheterna är viktiga för om 
studenterna väljer att stanna. Men  
det är en sak som är lika viktig.

– Att ha en Karlstadkänsla. För att 
överhuvudtaget söka jobb, så behöver 
man ha en kompis som kallar Karlstad 
för hemma. Det kan vara någon man  
träffar på fotbollsträningen eller 
extrajobbet.

Solarum och möten med näringslivet

Karlstads kommun arbetar aktivt  
för att få studenterna att stanna.  
Ett exempel på det är det nya Sola- 
rummet, ett rum på universitetet  
där Karlstads kommun till exempel 
visar upp hur det är att bo i Karlstad 
och vilka jobbmöjligheter som finns  
här. I Solarummet kan studenterna  
också följa med på en virtuell stads-
vandring genom stan. 

För att förenkla för studenterna 
kring studiebesök, examensarbeten  
och möjligheten till praktikplatser  
inom kommunen, så har varje program 
på universitetet en kontaktperson på 
Karlstads kommun.

– Och så fort coronapandemin har 
lagt sig ska vi ordna kul aktiviteter  
i centrum i samarbete med Centrum 
Karlstad och studentkåren, säger  
Linda Harkman.

Studenterna välkomnas

Den 30 augusti är det terminsstart  
på Karlstads universitet. Då välkomnas
studenterna och alla nya studenter bjuds 
på en gratistur med sightseeing-tåget  
i centrala Karlstad.

– Vi vill att studenterna ska  
förstå att vi ser dem och att de är  
viktiga för oss. 

Text och foto: Kristina Ohlsson

Rekordmånga sökte till Karlstads universitet i höst.  
Men utmaningen är att få dem att stanna i Karlstad 
efter studierna. 

Nyckeln är förstås jobb. Och att få dem att känna  
sig hemma. 

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD 
ALLA STUDENTER!

– Vi vill inte bara träffa studenterna vid terminsstarten, 
vi vill att de ska vara mer i centrum även resten av 
året och känna sig hemma här, säger Linda Harkman, 
universitetssamordnare på Karlstads kommun.
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SAMRÅD
När kommunen tar fram plan- 
program och detaljplaner som  
styr hur mark och vatten får 

användas och hur bebyggelse  
får se ut, så får allmänheten  

insyn och kan lämna in synpunkter 
vid så kallade samråd. Just nu  
kan du bland annat tycka till  

om förslaget till ny översiktsplan  
till och med 30 september. Du 
hittar den i Karlstadsrummet,  

i Bibliotekshuset, och på  
karlstad.se/karlstad2050

FRÅGOR, SYNPUNKTER  
OCH FELANMÄLAN

Du kan ställa en fråga till  

kommunen, lämna en synpunkt  

eller göra en felanmälan. Använd 

appen Mitt Karlstad eller gå in  

på karlstad.se

KOMMUNFULLMÄKTIGES WEBBSÄNDNINGAR
Kommunfullmäktige är kommunens högsta  

beslutande organ. De har möten en gång i månaden  
och fattar alla viktiga principbeslut. Följ kommun- 

fullmäktiges möten via webb-tv på karlstad.se

SÅ KAN DU VARA MED OCH PÅVERKA
Du kan vara med och påverka Karlstads utveckling  
på flera sätt. Här är några av dem.

DELTA I VÅRA  
KVALITETSUNDERSÖKNINGAR

Vi tar reda på vad Karlstadsborna  

tycker genom bland annat kund- och 

brukarundersökningar och SCB:s stora 

medborgarundersökningar. Där har  

du chansen att tycka till om  
kommunens service.

MEDBORGARDIALOG
Karlstads kommun vill gärna  

ha med Karlstadsbornas idéer i 
stora projekt, så att våra politiker 
kan få ett bredare underlag när  
de ska fatta beslut. Trygghets-

undersökningen i utemiljön, nytt 
parkprogram och Stora torgets 
utveckling är exempel på när  
vi har frågat Karlstadsborna  

vad de tycker.

RÖSTA I VALET
Hösten 2022 är det dags för val igen till riksdag,  

region och kommun. Där har du chansen att påverka  

vilka politiker som du tycker ska styra Karlstad de 

kommande fyra åren. I Karlstads kommun finns  

cirka 400 förtroendevalda med olika uppdrag.

E-FÖRSLAG – LÄMNA OCH RÖSTA
Har du en idé om hur Karlstad kan  

utvecklas och bli ännu bättre? Då kan  

du lämna ett e-förslag till kommunen  

på karlstad.se Andra kan rösta på ditt  

förslag och får det 50 namnunderskrifter 

eller mer så tas det upp för beslut i den 

nämnd som ansvarar för frågan.

VÅRA OLIKA RÅDGIVANDE ORGAN
Nämnderna i kommunen har stöd av  

några rådgivande organ. Till exempel 

näringslivsrådet, landsbygdsrådet, 

ungdomsfullmäktige, rådet för personer 

med funktionsnedsättning, pensionärs-

rådet och mångfaldsforum. De kan ta  

del av och påverka kommande beslut  

inom sina intresseområden.

FOKUS PÅ DEMOKRATI 20–28 SEPTEMBER

Alla Värmlands kommuner har signerat en 
nationell demokratideklaration som säger 
att de ska arbeta med demokratifrågor 
under året. Som en del i det görs en 
demokratisatsning i Värmland ett år före  
de allmänna valen till riksdag, region och 
kommun 2022.

– En demokratistuga ska turnera runt  
i landet med en utställning om demokrati 
och den kommer finnas på Stora torget i 

Karlstad 25–29 september, säger  
Kristina Fransson, samordnare för 
demokrativeckan på Karlstads kommun.

“Viktigt att vi värnar demokratin”
Flera av kommunens verksamheter upp- 
märksammar demokrativeckan. Bland 
annat kommer biblioteken ha tipspromenad, 
boktips, affischutställning på temat 
demokrati och författaren Britt-Marie 

Mattsson, som skrivit boken Kvinnor  
byggde välfärden, medverkar på en  
digital bibliotekskväll.

– Det är viktigt att vi värnar vår demokrati, 
vi måste slå vakt om den. Det handlar om 
alltifrån vår yttrandefrihet till fake news,  
motverka hot och hat och det hårda 
samtalsklimatet, säger Kristina Fransson.

På karlstad.se/demokrati kan du läsa 
mer om kommunens demokratiarbete och 
hur Karlstad styrs. Där kan du också läsa 
om demokratins historia och dess förkämpar 
i Karlstad, till exempel Anna Ljungqvist,  
den första kvinnan i stadsfullmäktige.

På demokrativarmland.se kan du läsa  
mer om demokratisatsningen i Värmland. 

I år är det hundra år sedan Sverige införde allmän rösträtt. Det upp- 
märksammas med en demokrativecka i Karlstad 20–28 september.



 ALLA KARLSTADSBOR KAN  

lämna ett e-förslag till kommunen,  

en idé eller ett förslag som handlar om 

sådant som kommunen ansvarar för.

I tre månader ligger förslaget 

publicerat på karlstad.se och andra 

Karlstadsbor kan rösta. Om förslaget  

får 50 röster eller mer så tas ärendet 

automatiskt upp i den nämnd som 

ansvarar för frågan.
– Men oavsett hur många röster 

förslaget får så får man alltid ett svar 

från oss, säger Louise Silo, kommun-

vägledare på Kontaktcenter.

Anne Marie Edvardsson från 

Karlstad skrev till kommunen att  

hon önskade sig en dansbana på Sand- 

grundsudden. Förra sommaren blev det 

verklighet. Även den här sommaren 

dansar Anne Marie och hennes vänner 

tango med utsikt över Klarälven.

– Fantastiskt roligt att det blev  

av, vi är där minst en gång i veckan  

på somrarna.

Har du något tips till andra som vill 

lämna e-förslag?

– Det är absolut värt att göra det. Men 

det är bra att tänka igenom idén först  

så att det är något rimligt, då tror  

jag att chansen är större att få gehör.

Utegym på Stockfallet, farthinder  

på Storkullegatan och en båtbusslinje 

från Karlstad centrum till Skutberget  

är de tre förslag som just nu har flest 

namnunderskrifter.
Tittar man några år tillbaka så är  

en skejtpark det förslag som har fått 

flest röster, över 300 stycken.

Vad händer med den frågan,  

Anders Holmquist, utvecklingschef  

på kultur- och fritidsförvaltningen?

– Frågan utreds fortfarande. Vi är 

fortsatt positiva till en skejtpark i 

centrala Karlstad och söker efter en 

lämplig plats där vi kan bygga den.

Vill du också lämna ett e-förslag  

till kommunen? Gå in på karlstad.se 

Text och foto: Kristina Ohlsson

Hundratals e-förslag från Karlstadsbor har landat hos 
kommunen. Förslaget om en dansbana på Sandgrunds-
udden är ett av dem som blivit verklighet. 

ANNE MARIES FÖRSLAG OM EN DANSBANA BLEV VERKLIGHET
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Karlstadsbon Anne Marie Edvardsson fick  
gehör för sitt e-förslag om en dansbana på  
Sandgrundsudden. Nu är hon här en dag i  
veckan och dansar tango med kompisarna.
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På Resurscentrum finns närmare 2 000 olika smarta  
produkter som kan hjälpa tusentals Karlstadsbor att  
klara vardagen bättre. Aktivitetstavlor, digitala lösningar, 
burköppnare, strumppådragare eller väckarklocka med  
vibration är några exempel. 

 UTÖVER DE HJÄLPMEDEL SOM  
du får utskrivna, finns många smarta 
produkter och tekniska lösningar som 
du själv kan köpa i butik eller beställa 
på nätet och som kan hjälpa till att 
underlätta din vardag. Det kan till 
exempel vara hjälp vid måltider,  
hygien och andra vardagliga sysslor. 

– Om du har ett problem i din 

vardag och behöver hjälp så kan du  
få inspiration via vår visningsmiljö och 
få upp ögonen för vad som finns ute på 
marknaden. Du kan också titta på vad  
vi har att erbjuda inom området välfärds- 
teknik, säger Katarina “Tina” Davidsson, 
arbetsterapeut på Resurscentrum.

Många besök i visningsmiljön

Karlstads kommun ligger i framkant  
i sitt arbete med välfärdsteknik, till 
exempel kan du få tillsyn via kamera 
nattetid istället för traditionell hemtjänst 
och fysiska besök. Besöken i visnings-
miljön har duggat tätt med studiebesök 
från hela Sverige men också ifrån andra 
länder som har velat få inspiration av  
hur Karlstad jobbar.

“Hjälpmedlen ger mig frihet”

Karlstadsbon Torkel Bengtsson har 
provat ut hjälpmedel, smarta produkter 
och vardagsteknik som bidrar till att 
hans vardag fungerar. Han har bostads-

anpassning i badrummet med dusch-
pall, stödhantag med sugproppar i 
duschen och halkskydd på golvet. Han 
har hjälp av rollator, elrullstol, rullstol 
och en arbetsstol i köket. Han använder 
också flera digitala träningsprogram  
via sin mobiltelefon.

– Hjälpmedlen ger mig frihet.  
Som när jag kan ta mig ut tillsammans  
med frun i elrullstolen, säger Torkel.

Du som vill veta mer om välfärdstek-

nik i vården kan också besöka utställ-

ningen i Karlstadsrummet mellan den 

30 augusti och 3 oktober. Där berättar 
flera Karlstadsbor om hur smarta 
produkter har hjälpt dem i deras vardag 
och där kan du också titta in i ett 
digitalt visningsskåp. 
Text: Kristina Ohlsson Foto: Karlstads kommun

TRYGGARE, SMARTARE,  
     ENKLARE VARDAG

Katarina “Tina” Davidsson och Caisa Gran är 
arbetsterapeuter på Resurscentrum och hjälper 
besökarna på plats att hitta rätt i utbudet av 
smarta produkter.

Torkel och Annika Bengtsson har 
tillsammans besökt visningsrummet 
flera gånger för att få tips på nya 
smarta produkter som hjälper Torkel.

På karlstad.se/visningsmiljo  
kan du hitta öppettider och  

information hur du bokar ett besök  
till visningsmiljön. Du kan också ringa: 
054-540 52 53. Resurscentrum finns  

på Rosenbadsgatan 2 i Karlstad.
Vill du hellre titta på produkterna  

hemma i lugn och ro? Nu finns visnings- 
miljön även digitalt. Kolla in  
karlstad.se/sjalvstandig 

En väckarklocka med  
vibration och extra högt  

ljud samt en strump- 
pådragare är exempel  
på produkter som kan  

förenkla vardagen.
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Tova Lönnberg gick ur högstadiet utan betyg, isolerade  
sig hemma och mådde allt sämre. Tills hon kom i kontakt 
med Ung Arena. Praktiken på hunddagiset ledde till jobb  
och senare erbjudandet om att ta över hela företaget. 

VILL DU ELLER  
EN ANHÖRIG KOMMA I  

KONTAKT MED UNG ARENA? 
Hör av dig till verksamhetssamordnaren Lisa 

Larsson på mejl: lisa.larsson@karlstad.se, 

på telefon: 054-540 51 51. Ung Arena finns 

på Norra Kyrkogatan 3 i Karlstad mellan 

Domkyrkan och gamla badhuset.

Följ Ung Arena på Instagram:  

@ung_arena_karlstad

UNG ARENA ERBJUDER EN ANDRA CHANS 

 DET VAR NÄR TOVA KÄMPADE  
med att försöka läsa upp högstadie- 
betygen som hennes mentor tipsade 
henne om Ung Arena.

– Det lät som världens sämsta idé 
tyckte jag då, jag föreställde mig en klass 
där någon talar om för alla vad de ska göra.

Men hon gick till slut med på att  
gå dit och träffade arbetskonsulenten 
Lisa. Tillsammans började de leta efter 
en praktikplats och Tova fick plats  
på hunddagiset Trygga Tassen.

Från praktik till egenföretagare

För Tova, som då hade svårt att ha 
kontakt med människor, var det som  
att ha hittat hem, att få umgås med 
hundar på dagarna.

Praktiken ledde till jobb och efter ett 
tag kom frågan om hon ville ta över hela 
hunddagiset. Nu driver hon eget företag 
med plats för 30 hundar. Som egenföre-
tagare är hon helt självförsörjande.

“Hon har gjort ett fantastiskt jobb”

Lisa Larsson, verksamhetssamordnare  
på Ung Arena, blir varm i blicken när 
hon berättar om Tova.

– Jag känner sån enorm glädje när 
jag tänker på Tova och hur 
hon har utvecklats. Hon 
har varit så modig och 
utmanat sig själv i 
sina svårigheter, 
hon har gjort ett 
fantastiskt jobb.

Vi stöttar, du styr

Ung Arena är en 
verksamhet inom 
Karlstads kommun 
som sedan årsskiftet 
finns i nya fräscha lokaler i 
centrala Karlstad. Här finns tio 
arbetskonsulenter redo att träffa dig 
mellan 16 och 24 år som står långt från 
arbetsmarknaden men som vill komma 

igång med arbete eller studier.
– På Ung Arena deltar du i enskilda 

coachsamtal och gruppträffar. Det 
viktiga är att starta där ungdomen är 
idag. Det kan handla om allt från att 
träna på att möta någons blick, att våga 
uttrycka sin åsikt i ett samtal till att 
plugga något ämne eller skriva cv, söka 
jobb och öva på att gå på anställnings-
intervju, säger Gunilla Gröndahl 
Ohlsson, enhetschef på enheten för unga 

vuxna i Karlstads kommun.

Vad vill ni säga till  

de som känner  

igen sig i Tovas 

berättelse?

– Kom hit, ring 
eller mejla till oss 
så kan vi sätta oss 
ned och prata och 

göra en individuell 
planering för just dig. 

Du kommer aldrig bli 
inputtad i något som du 

inte vill. Det är du som styr vart 
vi ska, vi finns här och stöttar dig på 
vägen, säger Lisa. 

Text och foto: Kristina Ohlsson

Tova Lönnberg hade aldrig kunnat ana 
för några år sedan att hon skulle äga 
och driva sitt eget hunddagis. Här är  
hon tillsammans med hundarna Abbe, 
Kida och Otto.

Lisa Larsson är verksamhetssamordnare  
på Ung Arena, Gunilla Gröndahl Ohlsson  
är enhetschef på enheten för unga vuxna  
i Karlstads kommun.
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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 13 OKTOBER!13

OKTOBER

Nyfiken på naturen? Besök Naturum 
Värmland med vatten och skog alldeles 
inpå knuten. Här kan du få höra fiskarnas 
mystiska ljud, känna på björnpäls, lära dig 
om våra vanligaste fåglar, se en film om 
djuren i värmlandsskogarna och följa med  
på naturvandring med guide. Under skol- 
loven finns roliga aktiviteter för barnen som 
till exempel skattjakt i skogen. Alla dagar, 
året om, kan du gå en tipspromenad med 
frågor om djur och natur – varje fredag  
med nya frågor. 

Aktuella aktiviteter hittar du på  
mariebergsskogen.se Naturum Värmland  
är öppet alla dagar klockan 11–17.

NJUT AV HÖSTEN  
I MARIEBERGSSKOGEN

I år har du haft extra lång tid på dig att 
löpträna inför Karlstad stadslopp som 
flyttats från juni till den 16 oktober. 
Förhoppningen är att inte bara kunna  
köra 10-kilometersloppet utan även  
fem kilometer och miniloppet. Gå in på 
karlstadstadslopp.se för anmälan och  
mer information.

STADSLOPPET FLYTTAS  
TILL 16 OKTOBER

Tack för att du följer myndigheternas
rekommendationer och håller i och 
håller ut! För att få veta vad som gäller 
kring Karlstads kommuns verksamheter
med anledning av coronaviruset,
gå in på karlstad.se/corona

CORONA: VI FÖLJER UTVECKLINGEN

Årets Kulturmånad och Kulturknatte-
månad, 10 september–10 oktober,  
har temat Upp och ner, något som 
kanske kan beskriva tillvaron det 
senaste året. 

I år kan besökarna ta del av en mängd 
kulturupplevelser, men utan folkvimmel. 
Se dans både inne och ute, delta i 
rollspelsträff, lyssna på musikupp-
trädanden, se teater- och clownföre-
ställningar, gå på en hörlurspromenad, 
se uppvisningsmåleri i graffiti och kanske 
vill du hänga med 199 trappsteg upp till 
Domkyrkans torn?

Den yngre publiken kan prova på dans, 
testa digitalt skapande och provsitta ett 
riktigt militärfordon. Det blir teaterföre-
ställningar, bland annat en barnvänlig 
variant av Shakespeares Stormen och  
en på temat barns rättigheter.

Mer information om kulturmånaden 
hittar du på karlstad.se/kulturnatt och 
karlstad.se/kulturknatta

UPP OCH NER PÅ  
ÅRETS KULTURMÅNAD

18–19 september arrangeras Klarälvsloppet 
som går längs den nio mil långa Klarälvs-
banan från Uddeholm/Hagfors till Karlstad. 
Tävla i grenarna rullskidor, cykel och löpning. 
Loppet på rullskidor är Sveriges längsta. 
Såväl nybörjare som motionärer och elit 
kan delta. Gå in på klaralvsloppet.se för 
mer information.

KLARÄLVSLOPPET  
18–19 SEPTEMBER

Även i år hyllas kärleken och din rätt att
älska den du vill. Istället för en Prideparad
genom centrala Karlstad så blir det ett
färgsprakande digitalt firande. Lördagen 
den 4 september sänder Wermland Pride  
live. Det blir skön musik, intressanta 
föreläsningar och spännande panelsamtal. 
Läs mer om programmet, tider och  
följ sändningen på Wermland Prides 
Facebooksida.

HYLLA KÄRLEKEN MED  
DIGITAL VÄRMLAND PRIDE

ALLT  
ÄR GRATIS

Sprid  glädje!
Visa omtanke och ta
hand om varandra.
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