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VI I KARLSTAD 

Funderar du på att byta fasadmaterial på ditt hus, bygga ett nytt  
plank eller byta fönster? Om du behöver bygglov eller inte beror  
på vad det är du ska göra. Att få bygglov tar ungefär tio veckor  
så tänk på att ansöka i tid. 

KRÄVER MITT SOMMARPROJEKT BYGGLOV?

På karlstad.se finns information om hur 
du gör en bygglovsansökan. Du ansöker 
direkt via vår e-tjänst eller fyller i och 
skickar in en pappersblankett som du 
kan ladda ner. Har du frågor? Ring 
Kontaktcenter: 054-540 00 00.

 DET FINNS REGLER för var du får dricka 
alkohol utomhus. I vissa grönområden är det 
tillåtet och i andra inte. Stadsträdgården är ett 
exempel på en plats som sedan en tid tillbaka  
fått ändrade regler kring alkoholintag. 

– Vi har beslutat att det inte är tillåtet att 
dricka alkohol i Stadsträdgården. Vi samverkar 
med polisen innan den här typen av beslut 
fattas och de ansåg att det fanns ett behov av 
att göra den här ändringen, säger Marie 
Edwinson, stadsjurist på Karlstads kommun. 

Alkoholförbud gäller även för hela Tingvalla-
staden med Sandgrundsparken, delar av Klara, 
Haga och området runt Nöjesfabriken på Herr- 
hagen. På andra platser så som Gubbholmen 
eller vid Sundstatjärn är det alltså tillåtet att 
dricka ett glas vin på picknicken. 

 DU SOM HAR EN HÄCK, mur eller ett staket mot en gata måste se  
till att sikten är fri. Har du en bilutfart mot en gata får planket, staketet 
eller häcken inte vara högre än 80 centimeter. Detsamma gäller för dig 
som har en hörntomt med två mötande vägar eller äger ett hus som ligger 
vid en gång- eller cykelväg. Det ska dessutom vara fri höjd för trafikanter, 
ett träd får till exempel inte hänga ner för långt mot marken. Vid gång och 
cykelväg är det 3 meter i höjd som gäller och vid körbanan 4,6 meter. 
Tänk även på att din häck ska växa inom ditt eget tomtområde. Är 
busk-arna för breda kan fotgängare och cyklister tvingas ut på gatan. 

SÅ HÖG FÅR DIN HÄCK VARA

Måla om, byta fasad eller byta tak

Om du ska måla om, byta fasad eller 

byta tak behöver du bara bygglov  

om förändringen påverkar husets 

utseende i hög grad, till exempel om 

du byter ut fasaden från tegel till trä. 

Det kan vara svårt att på egen hand 

avgöra om ändringen påverkar husets 

eller områdets karaktär. Kontakta 

kommunen om du är osäker. 

Bygga staket eller plank
Om du ska bygga ett staket som  

är lägre än 1,1 meter och har genom-
siktlighet på minst 30 procent behöver 

du inte ett bygglov. Om staketet 
däremot är högre eller har mindre 

genomsiktlighet räknas det som plank 
och kräver bygglov. Murar och  

plank som är lägre än 0,5 meter  
kräver inte bygglov. 

Glasa in altan
Om du ska bygga en inglasad 

balkong behöver du bygglov. Det 
gäller även om du bara ska sätta 

glas runt en befintlig altan. Trädäck  
i marknivå utan tak kräver  

inte bygglov.

 

ÄR DET TILLÅTET  
ATT DRICKA ALKOHOL  

PÅ PICKNICKEN?

80 cm

4,6 m

3,0 m

Adamma Sallah
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Karlstads kommun erbjuder nyutexaminerade studenter från Karlstads 
universitet ett steg i sin karriärsutveckling. Under 2018 har fyra traineer 
anställts i elva månader inom Higher Ambition Program som är ett  
samverkansprojekt mellan olika företag och offentliga myndigheter  
i Värmland. 

 – PÅ DET HÄR SÄTTET kan vi erbjuda 
nyutexaminerade studenter ett spännande 
arbetsliv och en värdefull yrkeserfarenhet 
samtidigt som vi behåller kompetensen 
kvar i Värmland. Intresset för det nya 
traineeprogrammet var stort. Vi fick in 
totalt 80 kvalificerade ansökningar, säger 
Gunilla Nilsson, personaldirektör på 
Karlstads kommun.

Adamma Sallah, Tobias Lundqvist, 
Rebecca Dorward och Sofie Alvers var  
de fyra som fick traineeplats inom 
koncernen Karlstads kommun 2018.

Bra inblick

Adamma Sallah har studerat it-design 
och jobbar med digitaliserings- och 
samarbetsprojekt med syfte att kartlägga 
hur den smarta staden kan utvecklas 
med ny teknik.

– I början var det en utmaning  
med alla nya begrepp. Men efter att ha 
deltagit på möten, träffat kollegor som 
förklarat vad de jobbar med och varit 
med ute på fältet så har jag nu fått en 
bra inblick i verksamheten. 

Rivstart i karriären

– Det känns som att jag fått en väldigt 
bra rivstart i karriären. Jag är omgiven 
av erfarna kollegor som tar sig tid att 
förklara saker för mig, säger Adamma.

Rebecca Dorward har studerat 
media- och kommunikationsvetenskap/
turism och jobbar med turism- och 
marknadsföringsfrågor.

– Det bästa med traineeprogrammet 
är att jag kommer in i arbetslivet direkt 
efter studierna. Jag besöker just nu 
aktörer som jobbar inom turism och  
lär mig arbetet från grunden. Jag får 
chansen att utvecklas enormt med den 
utmaning som arbetet innebär. Vi 
kommer även att få sex utbildningstill-
fällen under året inom modernt ledarskap.

Tobias Lundqvist har studerat civil- 
ekonomi och jobbar med redovisning 
och styrning.

– Jag upplever att Karlstads 
kommun är villig att investera i 
traineeplatsen eftersom de inser vikten 
av framtida kompetensförsörjning. Det 
ger mig en bra känsla av att jag kanske 

kommer få möjligheten att vara  
kvar här och på så sätt bidra med  
min arbetsinsats för att göra Karlstad 
till en bra kommun även i framtiden, 
säger Tobias.

Bidrar till stort nätverk

Sofie Alvers har studerat fastighets- 
ekonomi och arbetar med det på  
barn- och ungdomsförvaltningen.

– Jag får en fantastisk möjlighet  
att komma in i arbetslivet och få ett 
helhetsperspektiv på hur koncernen 
Karlstads kommun arbetar och fungerar. 
Jag får ett stort nätverk vilket är både 
roligt och användbart. Jag tycker om 
kontrasterna och att ingen dag är den 
andra lik.

– Det är väldigt roligt att som  
fastighetsekonom få möjligheten att 
arbeta på just barn- och ungdomsför-
valtningen. Min handledare, mina med- 
arbetare och min chef har tagit emot 
mig på ett mycket fint sätt, avslutar  
Sofie Alvers.   

 Text och foto: Caroline Sörensen

 

NYTT TRAINEEPROGRAM –  
BRA START PÅ KARRIÄREN

Tobias LundqvistRebecca Dorward

Sof e Alvers

Adamma Sallah



 DET SKA INTE bara bli en ny solsida nedanför Stadshotellet i centrala Karlstad. 
Vid Tullholmsvikens kajkant nedanför Packhusgatan kommer ett liknande vatten-
nära stråk att växa fram. 

Tullholmsvikens nya kajpromenad kommer att bli en mix av grönska och  
sociala ytor. Kajen ska vara visuellt tilltalande med markbeläggning och mycket 
gröna ytor. Materialen blir av sten, lärkträ och betong.

Tullholmskajen ska bli ett urbant stråk med mycket variation. Närmast vattnet 
kommer en två meter bred brygga i lärkträ att byggas. Innanför den blir det  
planteringar och grönska. Dessutom ska det finnas plats för en gång- och cykelyta 
i borstad betong. Närmast husen planeras det för en granitmur.

Trädgårds- och kulturväxter ska pryda promenaden och i mitten ska läktare bjuda 
in till vila och njutning intill vattnet. I ena änden av kajen kommer en björkdunge 
växa fram. Där blir det plats för långbord, samvaro, lek och spel.

Bygget startade hösten 2017 och beräknas vara klart vintern 2018/2019.   

 Text: Caroline Sörensen
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SOLBRYGGOR OCH UMGÄNGESYTOR VID TULLHOLMSVIKEN 

 – DET SOM HAR PLANERATS under 
en längre tid kommer nu att genomföras 
under våren. Vi bygger för den hållbara 
staden och vår plan är att skapa livs-
kvalité och attraktiva miljöer, säger  
Ingrid Näsström, stadsbyggnadsdirektör 
på Karlstads kommun.  

Platsen intill Solastatyn, nedanför 
Stadshotellet och längs med älven bort 
mot Museiparken, ska bjuda in till 
umgänge och trivsamma promenader. 
Kontakten med vattnet blir mer  
påtaglig när arbetet är klart.

– Vi tänker oss möbleringar och ytor 

Framtidens Karlstad fortsätter att 
växa fram. Visionen är att bygga 
en levande stad med miljöer som 
bjuder in till umgänge, promenader 
och cykling längs med vattnet. 

KARLSTADS NYA  

    SOLSIDA VÄXER FRAM

Älvpromenaden längs Musiegatan  
öppnar upp staden mot vattnet. 
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FLERA STORA BROPROJEKT  
ÄR PÅ GÅNG I KARLSTAD

att sitta på, i varierande utförande. Det 
kommer skapas konstnärliga och lekfulla 
inslag i miljön. Och vi planerar för en 
flytande pergola i stål och trä som ger 
skugga och som skapar ett naturligt rum  
i omgivningen, säger hon och fortsätter:

– Vi planerar också en vinklad flotte 
som leder in och smalnar av bort mot 
Museigatan. Där blir det ytterligare  
ett utrymme med närhet till vattnet. 

Det ska finnas plats att både gå  
och vistas närmast kajkanten. En träd- 
allé ska ge lummighet och avgränsa  
mot vägen. Och Solastatyn, Karlstads 
egen symbol och populära fotomotiv,  
ska flyttas något och få en mer central 
plats i omgivningen.   

 Text och foto: Caroline Sörensen

Under den närmste tiden kommer två nya broar att  
växa fram i Karlstad. Dessutom kommer flera av våra nuvarande 

broar att rustas upp och renoveras inför framtiden. 

Även vid Tullholmsvikens kajkant kommer  
ett vattennära stråk att växa fram.

TRÄBROARNA VID BORGMÄSTARHOLMEN REPARERAS
De vackra gångbroarna i trä vid Borgmästarholmen ska 

renoveras under året. De är gamla och behöver ses över. 

VÄSTRA BRON FÖRSTÄRKS
Bron som knyter samman centrala Karlstad med  

stadsdelen Klara ska repareras. Den ska förstärkas  
och anpassas för tyngre trafik. 

NYTT TÄTSKIKT PÅ BRON VID RUDSMOTET
Bron vid Rudsmotet ska få nytt tätskikt. Detta görs  
i samband med arbetet och förberedelserna kring  

nya snabbusslinjen mellan centrala Karlstad och Rud.

BRON MELLAN HAGA OCH TINGVALLASTADEN BYTS UT
Bron som knyter ihop Tingvallastaden och stadsdelen  

Haga ska bytas ut i samband med arbetet med  
nya snabbusslinjen. 

BRO ÖVER ÖRSHOLMSÄLVEN
En ny bro ska byggas mellan Örsholmen och  

Lamberget. Elverumsbron som nu används blir  
en gång- och cykelbro. Den nya bron ska förenkla  

förbindelsen för biltrafik genom östra delen av  
Karlstad. På sikt är planen att binda samman  

stadsdelarna i de östra delarna av staden med  
centrala Karlstad. Bron blir som en förlängning  

av Kalvholmsgatan. 

CYKELBRO MELLAN RÅTORP OCH FÄRJESTAD –  
ARBETET PÅBÖRJAS 2019

Genom att bygga en cykelbro mellan Råtorp och  
Färjestad knyts Karlstads norra stadsdelar ihop.  
Den nästan 290 meter långa bron är en satsning  
för att göra Karlstad till en attraktivare och mer  

tillgänglig cykelstad.

Ingrid Näsström visar var Karlstads nya solsida 
växer fram längs älven nedanför Stadshotellet.

NYA BROAR!



 – DE SOM ÄR MYCKET SJUKA  

har ofta många vårdkontakter, men 
genom vårt mobila resursteam får den 
äldre en vårdkontakt. Det är vi i teamet, 
tillsammans med patientansvarig sjuk- 
sköterska i kommunen, som ansvarar för 
helheten, säger Marie-Louise Olsson, 
distriktssköterska i resursteamet.

Vid inskrivningsbesöket görs en 
ordentlig analys av hälsotillståndet och 
fördelarna med att undersöka den äldre  
i hemmet är flera.

– Det är bra att möta den äldre i  
sin hemmiljö. Det är lättare att få en 
uppfattning där om vilka behov som 
finns än när besöket sker på en mottag-
ning. Det skapar också trygghet för  
både den äldre och de anhöriga. På det 
här sättet kan vi även undvika onödiga 
besök på akuten, säger Helene Jansson, 

läkare i teamet. 
Karlstads kommun och Landstinget  

i Värmland samverkar och bildar 
tillsammans resursteamet. Det första 
hembesöket gjordes i september förra året 
och i dagsläget har teamet cirka två- 
hundra patienter listade hos sig. De äldre 
får hjälp med sådant som kan åtgärdas  
i hemmet och när de behöver annan vård 
ser teamet till att de får det. 

Randi Josefson är en av de som får 
hjälp via det mobila teamet. 

– Det är besvärligt för mig att åka 
iväg till vårdcentralen eller sjukhuset. 
Resursteamet ger trygghet och de tar sig 
verkligen tid för mig när de kommer hit.

Att vara anhörig till någon som är 
sjuk kan innebära stor oro och en hel del 
praktiskt arbete. Randis make Lars har 
tårar i ögonen när han beskriver hur 

resursteamet, hemsjukvården och 
hemtjänsten har hjälpt hans fru.  

– De gör ett gudomligt arbete och  
tar sig verkligen tid för Randi. Jag är så 
tacksam för det!  

 Text och foto: Caroline Sörensen
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Vården flyttar närmare de mest sjuka äldre i Karlstad genom ett nytt  
rörligt sjukvårdsteam. Den mobila gruppen består av läkare och distrikts- 
sköterskor som ger äldre vård i hemmet istället för på vårdcentral. 

MOBILT RESURSTEAM  
FÖR ÄLDRE SJUKA

Randi Josefson och maken Lars är tacksamma 
över den vård som Randi fått i sitt hem. Det 
mobila resursteamet skapar tryggheter, för-
klarar hon.

Helene Jansson och Marie-Louise Olsson 
ingår i det mobila sjukvårdsteamet. 

Teamet är till för dig som är över 65 år,  
är beviljad kommunal hemsjukvård och  

har flera sjukdomar eller ofta söker vård.  
Läs mer om mobilt resursteam på 

karlstad.se/mobiltresursteam eller  
på vårdguiden 1177.



 ”JAG VILL JOBBA  
MED HÄNDERNA”

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.

Namn: Eva Blixt  Ålder: 54 år   
Jobbar som: Trädgårdsmästare  
Började på kommunen: 1986 
Karlstadsfavorit: Stadsträdgården
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När Eva Blixt öppnar dörren till det 
gigantiska växthuset på Kroppkärr slås 
vi av en intensiv doft av hyacint. Som 
trädgårdsmästare är det bråda dagar 
som väntar. Klippa olivträd, förbereda 
vårens blomsterarrangemang och 
beskära träd i Karlstads parker. 

 BEHÖVER DU RÅDFRÅGA EN  

 ERFAREN TRÄDGÅRDSMÄSTARE OM  

 NÅGOT SOM RÖR DIN TRÄDGÅRD? 

I Karlstadsrummet, som ligger i 
Bibliotekshuset, har du vid två tillfällen 
möjlighet till det! Den 25 april klockan 

16.30–18.00 samt den 28 april klockan 

11.30–13.00. 
Du kan också passa på och träffa 

teknik- och fastighetsnämndens 
ordförande Henrik Lander (C) samt 
förvaltningsdirektören för teknik- och 

fastighetsförvaltningen Per-Anders 
Bergman. Ställ frågor om allt från häckar  
och träd till hur kommunen arbetar  
för att skapa en blommande och vacker 
stad. Varmt välkommen!   

 Text: Caroline Sörensen

 – DET ÄR SÅ ROLIGT att jobba för 

Karlstadsborna. När jag är i Stadsträdgården 

på sommaren kommer folk fram till mig  

och ger mig beröm – varje dag. Det gör att 

jag känner att jag behövs. Att mitt jobb är 

viktigt, säger Eva Blixt som firar 32 år på 

Karlstads kommun.

Att Eva trivs som fisken i vattnet råder 

det ingen tvekan om. Glädjen i ögonen och 

leendet på läpparna tyder på att hon är på 

rätt plats.

– Jag har aldrig känt någon söndags-

ångest. Självklart finns det mindre bra 

dagar, men jag har jobbat på den här 

tjänsten sedan 1986 och har under alla  

år tyckt om att gå till jobbet. 

På Karlstads kommun arbetar tre träd- 

gårdsmästare på heltid. Eva är ansvarig  

för Stadsträdgården och växthusen som 

ligger på Kroppkärr intill koloniområdet. 

Växthusen används till att övervintra små 

träd och växter av olika slag. Personalen 

planterar bland annat pluggplantor där  

som får växa sig stora innan de hängs ut i 

blomlådor på broräcken runt om i Karlstad. 

– Det är många broräckslådor som vi 

planterar blommor i. Närmare 400 stycken. 

Växterna kräver en hel del skötsel för att 

bli stora och fina, bland annat toppning, 

vattning, gödsling och skadedjursbekämp-

ning. Vi hänger dessutom upp blomster-

bollar på Hamngatan, vid Solastatyn och 

vid järnvägsstationen. 

Var kommer passionen till jobbet ifrån?

– Jag älskar växter och trivs med att jobba 

med dem. Det estetiska kring blommor  

och växtlighet berikar mitt liv. Växter är 

meditativa att arbeta med, de är levande 

och förändras hela tiden. Jag är dessutom 

ingen teoretiker. Det sitter i mina gener  

att vilja jobba med händerna och med 

praktiska saker. 

– Kollegorna gör också att jag trivs  

så bra med det här jobbet. Vi kan prata  

om det vi känner och behöver inte hålla 

upp någon fasad.  

Du pratar inte värmländska trots  

många år i Karlstad…

– Nej, jag kommer från Östergötland. Jag 

var här och hälsade på en kompis när jag 

var ung och blev kvar. Det är så vackert 

här. Och nu flyttar jag aldrig härifrån,  

säger hon med eftertryck!   

 Text och foto: Caroline Sörensen

RÅDFRÅGA EN TRÄDGÅRDSMÄSTARE



KARLSTAD.SE

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 7 JUNI

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.

Nu är det dags att anmäla sig till årets 
litteraturläger den 25 juni–29 juni. Ett dag- 
läger för dig mellan 13 och 16 år som tycker 
om att skriva och uttrycka dig med ord.  
Här får du chans att utveckla ditt skrivande 
och prata böcker. Litteraturlägret är gratis 
för dig som bor i Karlstads kommun. 

Litteraturlägret har begränsat antal 
platser. Platserna lottas ut om anmälning-
arna överstiger max antal deltagare. 
Ungdomar bosatta i Karlstads kommun  
har företräde.

Sista anmälningsdag är den 2 maj. Gå in  
på bibliotekvarmland.se för mer information 
och anmälan. Arrangör: Karlstads stads- 
bibliotek.

Kommunens arbete med att sopa undan 
vintergruset på våra vägar började efter 
påskhelgen. Totalt har cirka 5 000 ton grus 
använts på våra vägar den gångna vintern.

Tisdagen den 29 maj klockan 19.00 är 
dags för Vårruset! Arrangemanget i Karlstad  
är det tredje största i Sverige och brukar 
locka cirka 8 000 tjejer. Välj själv om du vill 
springa, jogga eller gå runt den natursköna 
banan längs Klarälven. Start och mål  
vid Sundstatjärn. Mer information och 
anmälan på ifgota.se

LITTERATURLÄGER 2018

VÅRSOPNING – ALLT GRUS SKA BORT! 

VÅRRUSET

AKTUELLT I KARLSTAD

Välkommen till Alsters herrgård på vår- 
marknad 5–6 maj med närproducerad  
mat, värmländsk slöjd och hantverk.  
Här hittar du lokalt odlade grödor samt 
närproducerade produkter från värmländ-
ska gårdar. Det blir aktiviteter för både 
stora och små, som till exempel ponnyrid-
ning och prova-på-smide. Tid: Klockan 
10.00–16.00. Entré: 20 kronor. Kontant 
eller swish. Gratis stadsbuss går mellan 
Stora torget och Alsters herrgård.

5-6
MAJ

VALBORGSFIRANDE I MARIEBERGSSKOGEN

Tillsammans firar vi in våren på traditionellt 
sätt med stor majbrasa. Firandet börjar 
med välkomsthälsning av Mariebergs- 
skogens vd Anna Lööf Falkman på gräs- 
mattan vid Acksjöns kapell. Johan Östling, 
underhållare, musiker och skådespelare,  
är årets valborgstalare. Det blir körsång 
under ledning av Erik Rynefors vid Acksjöns 
kapell. Majbrasan tänds cirka klockan 
20.15 på stora gräsmattan vid vattnet.  
Det finns kaffeservering, varm korv, varma 
och kalla drycker och godis. Passa på att 
se de nyfödda djurungarna i Lillskogen. 
Plats: Mariebergsskogen. Tid: Klockan 
19:30–22:00. Fri entré. Varmt välkommen!

EXTRAÖPPET PÅ  
ÅTERVINNINGSCENTRALERNAVÅRMARKNAD I ALSTER

7
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Planerar du att vårstäda garaget eller göra 
vårfint i trädgården? Då kan det vara bra  
att känna till att återvinningscentralerna 
Djupdalen och Heden har extraöppet fram 
till och med 27 maj. 
• ÅVC Djupdalen har lördagsöppet  

klockan 09.00–16.00.
• ÅVC Heden söndagsöppet  

klockan 09.00–16.00.

Till och med 30 september har även 
återvinningscentralerna i Molkom och  
Väse extraöppet.
• ÅVC Molkom har måndagsöppet  

klockan 11.00–19.00.
• ÅVC Väse har onsdagsöppet  

klockan 15.00–18.00.

Du hittar alla öppettider till våra återvinnings- 
centraler på karlstadsenergi.se/avc


