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VI I KARLSTAD 

Visst vore det spännande att få möjligheten att träffa och lära känna någon 
från en annan bakgrund och kultur? På webbplatsen varmtvälkommen.se  
kan gamla och nya Karlstadsbor träffas och lära känna varandra. 

 JUST NU PÅGÅR den största flykting-
katastrofen sedan andra världskriget och 
Karlstad tar emot fler nyanlända familjer 
än någonsin. 

Det vi som Karlstadsbor kan göra är 
att hälsa alla varmt välkomna. När man 
kommer till ett helt främmande land är 
det viktigt att lära sig språket och bli en 
del av samhället. Där behöver vi alla 
hjälpa till. Genom att anmäla dig på 
varmtvälkommen.se visar du att du vill 
vara med och integrera nyanlända i det 
svenska samhället och hjälpa dem öva  
på språket.

Lär känna en nyanländ

Allt du behöver göra för att få möjlighet 

att träffa någon från en annan kultur är 
att gå in och anmäla dig på webbplatsen. 
Berätta kort om dig själv, vad du är 
intresserad av och vad du skulle vilja 
göra på träffen. Kanske vill du lära dig 
laga syrisk mat? Visa stans bästa 
sevärdheter? Eller behöver du deltagare 
till det nystartade innebandylaget? 

Som förening eller företagare är du 
också varmt välkommen att anmäla dig 
på sidan. Det kan till exempel vara att 
du har en praktikplats på en förskola 
eller söker en skribent med syrisk 
bakgrund. Självklart kan du även kika 
på sidan bland de som redan finns där, 
om det är någon som du skulle vilja lära 
känna närmare.

Öppenhet – Ja tack!

Alla hushåll i Karlstads kommun har 
fått en dekal hemskickad, med texten 
”Öppenhet – Ja tack!”. Sätt upp dekalen 
på din dörr eller brevlåda för att visa att 
du vill bidra till ett öppet Karlstad. 

Dekalen kan också hämtas på 
Kontaktcenter i Bibliotekshuset,  
Västra torggatan 26. 

Lär känna någon från en annan kultur på den nya webbplatsen varmtvälkommen.se och  
sätt upp dekalen ”Öppenhet – Ja tack!” för att visa att du vill välkomna våra nya invånare.

VAR MED OCH HÄLSA VÄLKOMMEN!

Sätt upp på din  

brevlåda eller dörr
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 GLÖGG GJORD på egenodlad aronia, 
ljus tillverkade av eget bivax, kransar, 
brända mandlar, juletiketter, fågelbord 
av gammalt porslin från Solareturen och 
gamla notböcker som har förvandlats  
till julkulor och vimplar. Det är något 
av allt det julpyssel som du kan köpa  
till nästintill självkostnadspris på 
julmarknaden i gamla överstebostaden 
på Sandbäcken i Karlstad.

Stärker deltagarnas självförtroende

Det är ett 40-tal personer som av olika 
skäl står långt från arbetsmarknaden 
som har tillverkat allt pyssel. De arbets- 

tränar med målet att ta sig tillbaka till 
ett vanligt jobb.

– Det är tredje året vi har julmark-
naden, tidigare har det mest varit för 
nära och kära. Men vi gör ju så bra saker 
så nu öppnar vi upp marknaden för alla, 
säger samordnaren Petra Reijers.

Det handlar mycket om att stärka 
deltagarnas självförtroende och självkänsla.

– Vi vet vad det gör för dem när 
någon kommer hit och fikar och säger 
”Mm, vilken god ananaspaj”. Klart att 
det gör något för självförtroendet när 
man får bekräftelse och känner att man 
har lyckats.

Mias mål är att kunna försörja sig själv

34-åriga Mia Lindh har arbetstränat på 
Sandbäcken sedan februari förra året. 
Till julmarknaden har hon bland annat 
tillverkat fina juletiketter.

När hon inte julpysslar så är hon 
med i trädgårdsgruppen som bland 
annat sår och sköter om växterna i 
växthuset.

– Det är skönt att ha något att göra 
på dagarna, säger hon.

Målet på sikt är att hon ska kunna 
försörja sig själv och komma ut i 
arbetslivet.

Vad hoppas du på den 12 december?

– Att det kommer riktigt mycket folk 
och att det blir snö.   

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

Julstämningen började tidigt i gamla överstebostaden på Sandbäcken i Karlstad 
där socialtjänstens enhet för arbetsrehabilitering huserar. Redan i november 
började det bakas och förberedas inför julmarknaden den 12 december. 

Här på Sandbäcken arbetstränar ett 40-tal 
personer som står långt ifrån arbetsmark-
naden. Mia Lindh är en av dem. Hon har 
som mål att på sikt komma ut i jobb och 
kunna försörja sig själv. Petra Reijers till 
vänster är samordnare.

Julmarknaden  
har öppet mellan klockan  

12.00 och 16.00 lördagen  

den 12 december. Njut av   

julpyssel, träffa tomten  

och klappa alpackorna. Det  

finns fika i kaféet och  
det bjuds på glögg.

JULMARKNAD PÅ ÖVERSTEBOSTADEN
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Martin Nygren, Amanda Fielding och Kalle Brodd är några av ungdomarna som skapar trygghet på stan.

 UNGDOMAR FÖR TRYGGHET ÄR FÖREBILDER 
FÖR VÅRA UNGDOMAR OCH BIDRAR TILL 
TRYGGARE SKOLOR, BOSTADSOMRÅDEN OCH 
CENTRUMMILJÖ.

Ur motiveringen:

VARDAGSHJÄLTAR  
MED STORT HJÄRTA
Det kryllar av vardagshjältar runt omkring oss, personer med stort 
hjärta, som gör skillnad för andra människor. De vill vi lyfta fram i 
rampljuset. Varje år utses fyra vardagshjältar som har gjort någonting 
extra för barn och unga i Karlstads kommun. Här kan du läsa om  
årets hjältar. 

DE ORANGE JACKORNA  
SKAPAR TRYGGHET PÅ STAN

I sex år har de skapat trygghet på 

Karlstads gator, i skolor och bostads-

områden. Nu är Ungdomar för trygghet 

utsedda till årets vardagshjältar.

Ungdomar för trygghet består av fyra 
killar och fyra tjejer mellan 19 och 23  
år som ska vara unga vuxna förebilder. 
Varje vecka besöker de skolorna i 

Karlstad för att prata med elever och 
fånga upp dem som inte mår bra. 
Ungdomarna är utbildade i bemötande, 
kan hjärt- och lungräddning, vet hur  
de ska agera om det börjar brinna och 
har god kännedom om droger och 
drogers påverkan.

Känns igen på de orange jackorna

Förutom skolbesöken så gör ungdomarna 
täta besök i flera av Karlstads bostads-

områden, på fritidsgårdar och de finns 
med vid alla stora evenemang i staden. 
På fredagskvällarna syns de orange 
jackorna på stan ända fram till klockan 
03.00 på natten.
– De har med sig lite sjukvårdsmaterial, 
en hjärtstartare och så delar de ut 
godisklubbor, säger Patrik Vikström, 
enhetschef på Trygghetscenter och 
fortsätter: 

– Ungdomarna ska vara en trygg 
kompis att vända sig till om man far illa 
eller mår dåligt på något annat sätt.

Konceptet Ungdomar för trygghet  
är unikt för Karlstad.
– Det är många kommuner som besöker 
oss och vill dra igång liknande verksam-
heter. De säger: ”Så här vill vi också ha 
det, det är ju så här man ska jobba.”

FOTBOLLSSKOLA FÖR TJEJER  
FRÅN HELA VÄRLDEN 

Det finns många unga tjejer som inte  

är bekväma med att idrotta tillsammans 

med killar. Tack vare fyra vardagshjältar 

i Hertzögas fotbollsklubb finns nu en 

fotbollsskola på Kronoparksskolan –  

bara för tjejer. 

Fotbollsskolan för flickor mellan 9  
och 13 år heter multikulti för att tjejer 
från hela världen är med på träningarna. 
Fotbollsskolan är gratis, lättillgänglig 
och alla är välkomna.

– Många vågar ta för sig mer när  
det inte är några killar med. Och just 
eftersom det är en mansfri miljö så 
känner vissa tjejer sig mer bekväma  
med att till exempel ta av sig slöjan under 

 DE FYRA 18-ÅRINGARNA HAR I STORT  
SETT PÅ EGEN HAND FÅTT IGÅNG EN 
FOTBOLLSVERKSAMHET FÖR TJEJER  
PÅ KRONOPARKEN.

Ur motiveringen:

 

ÅRETS  

SAMVERKAN



– Jag har haft turen att få fyra friska barn, 
så då känner jag att jag kan hjälpa de som 
behöver. Det kan vara svårt att orka när 
man är mitt uppe i sin egen vardag.

PÅ VINDEN SES VARJE  
ELEV SOM EN RESURS 

På montessoriavdelningen Vinden har 

eleverna flextid på morgonen. Skoldagen 

inleds med klassisk musik, levande ljus 

och en lärare som möter upp.

– Det ger en lugn start på dagen, säger 
läraren Susanne Ivarsson Bengtsson.

Katarina Gustavsson är en sann eldsjäl.

 K A R L S TA D S  KO M M U N | D E C E M B E R  2015  5 

träningen, säger Linnea Quist, initiativ-
tagare tillsammans med lagkamraterna  
i Hertzöga Isabelle Johansson, Emma 
Scherrieble och Louise Johansson.

Intresset har varit stort från start  
och efter ett år är det mellan 20 och 25 
tjejer på träningarna varje vecka.

KATARINA SPRIDER GLÄDJE 
BLAND BARN OCH ÄLDRE 

På jobbet sprider hon glädje bland de 

äldre inom hemtjänsten. På fritiden 

arbetar hon ideellt med att ge sjuka  

och funktionshindrade barn möjligheten 

att se Färjestads hemmamatcher  

i Blå rummet på Löfbergs Arena. 

Katarina Gustavsson arbetar som under- 
sköterska och trivselombud inom hem- 
tjänsten.

– Vi har något som heter trivseltid 
inom hemtjänsten, då tar vi med oss 
kunderna ut på olika aktiviteter utifrån 
deras önskemål. Det kan vara det lilla 
eller det stora, huvudsaken är att det 
förgyller vardagen för dem.

Ansvarig för hockeyns Blå rummet

Förutom att sprida glädje bland de äldre 
är Katarina ansvarig för Blå rummet i 
Löfbergs Arena. Där arbetar hon ideellt 
med att bjuda in sjuka och funktions-
hindrade barn till Färjestads hemma-
matcher. 

Vinden är en avdelning på Herrhags-
skolan med montessoriinriktning. Det  
är mellanstadiet som får utmärkelsen. 

– Det känns helt fantastiskt. Det 
skrivs så mycket negativt om skolan,  
en bild som jag inte känner igen. Jag  
ser elever som kommer till skolan och 
vill lära sig, är kompetenta och når  
goda resultat, säger Susanne Ivarsson 
Bengtsson.

Frihet och elevinflytande

På Vinden står eleverna i centrum. 
Avdelningen utgår från elevernas styrkor. 

Elevernas kunskaper tas också tillvara 
i undervisningen. Just nu pågår två 
projekt, en tjej i sexan som lär ut dans, 
och en kille i fyran som har fotbollsskola.

Dialogen med föräldrarna viktig

I motiveringen till varför Vinden utses 
till vardagshjälte framhålls också 
avdelningens arbete med att involvera 
föräldrarna.

– Vi ser dem som en resurs. De 
brukar vara här och föreläsa och bidra 
med sin kunskap. Vi försöker alltid vara 
nåbara för föräldrarna och har en ständig 
dialog med dem. 

ÅRETS  
FÖRENING

 HON GÖR ETT KANONJOBB FÖR SJUKA  
OCH FUNKTIONSHINDRADE BARN I 
KARLSTAD SOM FÅR KOMMA OCH SE OLIKA 
ARRANGEMANG I LÖFBERGS ARENA.

Ur motiveringen:

ÅRETS 
MEDARBETARE

Lärarna Susanne Ivarsson Bengtsson och Hasse Jurström 
tillsammans med eleven Ida Lybeck.

 LÄRARNA, MED SUSANNE IVARSSON 
BENGTSSON I SPETSEN, BEDRIVER EN 
SKOLVERKSAMHET UTÖVER DET VANLIGA.

Ur motiveringen:

Från vänster: Isabelle Johansson, Louise Johansson,  
Linnea Quist och Emma Scherrieble.

ÅRETS VERKSAMHET
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Linda Modin Klemner blev först ut med att få utmärkelsen Årets Sola.
– Jag trodde de skôja med mig först när de ringde och berättade att  

jag hade blivit nominerad. 

 FÖRRA ÅRET instiftades priset  
Årets Sola av Karlstads kommun för  
att uppmärksamma driftiga och 
inspirerande personer med entreprenörs-
anda. En beskrivning som stämmer  
bra in på Linda Modin Klemner.

Hon har många strängar på sin lyra. 
Modellmamma, fotograf, make up-artist, 
mässarrangör och sexbarnsmamma.

– Det gäller att hela tiden prioritera 
för att få tiden att gå ihop. Visst händer 
det att jag ligger som en blöt fläck i 
hallen och undrar vad jag håller på  
med. Men jag älskar det jag gör och får 
mycket energi och glädje av mitt jobb.

Linda är känd fotograf i Karlstad  
och har sedan 1997 drivit modell- 
agenturen Klemner Studio som  
förmedlar modeller och statister samt 
arrangerar modeshower. 

Succé för barnmässan

2005 startade hon den första barnmässan 
i Karlstad som nu har vuxit till att årligen 
omfatta 130 utställare med runt 8 000 
besökare. Tio kronor från varje såld 
biljett går till välgörenhet och hittills 
har mässorna gett närmare 900 000 
kronor till välgörande ändamål. Målet 
på nästa års mässa, som går av stapeln 
den 18–20 mars i Racketcenter, är att 
komma upp i en miljon kronor.

Nu när det är dags att nominera till 

nästa års pris, hur tycker du att Årets 

Sola ska vara?

– En glad och positiv person som sprider 
glädje och gör någonting för andra 
människor på något sätt. Gärna någon 
som verkar i det dolda och som behöver 
uppmärksammas.

Vinnaren får förutom äran 20 000 

kronor. Vad gjorde du för pengarna?

– De gick till mig och familjen. Till 
exempel har vi varit ute och käkat 
allihop tillsammans, det är ju rätt 
kostsamt när man är åtta stycken.  

 Text: Kristina Ohlsson

Utdrag ur motiveringen

Linda har genom sitt 
entreprenörskap i form  

av den årliga Barnmässan 
bidragit till att skapa 

attraktivitet för Karlstad 
riktad till framtiden i form  

av barnen. I sitt företagande 
har Linda inspirerat många 
barnfamiljer till att skapa  
en god framtid i Karlstads- 
regionen och dessutom 
bidragit till att vardagen  

blir bättre för de barn som 
behöver det mest.

NOMINERA TILL ÅRETS SOLA 2016
Är du eller någon du känner en  

inspirerande, driftig och glad person 
– precis som riktiga Sola i Karlstad 

Eva-Lisa Holtz var? 

Redan nu kan du gå in på karlstad.se 
och nominera till Årets Sola 2016. 

Förutom att personen ska vara  
en god ambassadör och representant  
för Karlstad så ska Årets Sola uppfylla 

följande kriterier:

•  Vara inspirerande – och bidra till en 
livlig och inspirerande region.

•  Vara driftig – går gärna från ord till 
handling och vill hitta nya vägar.

•  Ha ett gott bemötande och vara en 
glädjespridare.

Vinnaren presenteras på galan 100° 
Karlstad på Karlstad CCC den 18 mars.

DAGS ATT NOMINERA  
ÅRETS SOLA 2016

LINDA MODIN KLEMNER VAR FÖRST



OLLE ÄR REDO FÖR SNÖ PÅ JULAFTON

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.

 – KONTRAKTEN till lägenheterna 
skrivs under på KBAB:s bobutik inne i 
centrum, sedan så är det vi som tar över  
all kontakt med hyresgästerna, säger  
Olle Hultcrantz.

Det kan röra sig om störningar eller 
reparationer. Kyl och frys som går sönder, 
stopp i avloppet eller en kran som står 
och droppar.

– Och vid den här perioden handlar 
det mycket om att se över elementen  
när hyresgästerna upplever att det är 
kallt i lägenheterna. 

Bra kontakt med de boende
Men det är inte bara felanmälningar  
och klagomål som kommer in till  
bovärdskontoret.

– Nej, absolut inte. Vi har en man 
som alltid lämnar in sin morgontidning  
till oss efter att han har läst färdigt den,  

så att vi har den till vår frukost klockan 
nio. Vi brukar se till att ge honom en 
blomma när han fyller år som tack.  
Man får snabbt en speciell relation  
till de boende.

Snöjour under julhelgen
I år är det Olles tur att arbeta under 
julhelgen. Det betyder framförallt att  
hålla extra kolla på vädret. Vid fyra 
centimeter snö måste han ut och ploga.

– Det får gärna snöa några dagar 
innan julafton, men på självaste jul- 
afton behöver det inte komma någon  
snö för min del. Men om det gör det  
så kommer jag att finnas redo att  
rycka ut.   Text och foto: Kristina Ohlsson

Det är bovärdarnas uppgift att skotta snö, klippa gräset, sanda och se till  
att lägenheterna i KBAB:s bostadsområden är i gott skick. Olle Hultcrantz  
och hans tre kollegor ansvarar för drygt 500 lägenheter på Kronoparken. 

FRÅGA KOMMUNEN

VEM ANSVARAR FÖR  
ATT SNÖN BLIR SKOTTAD  
PÅ TROTTOAREN?

– DEN SOM ÄGER ett hus eller mark  
vid trottoaren, det kan vara kommunen, 
företag eller privatpersoner, ansvarar 
både för att röja snö, halkbekämpa och 
klippa växtlighet som hänger ut över 
trottoaren. Fastighetsägaren har också 
skyldighet att ta bort snö och is som 
riskerar att falla ned från tak och varna 
för rasrisk genom skyltning. 

Fastighetsägaren får inte skotta ut 

snö i vägen eftersom snön kan frysa innan 
kommunen hinner ploga vägen och 
därmed utgöra en trafikfara. Om det 
kommer väldigt mycket snö kan 
kommunen tillfälligt behöva använda 
trottoarer för att lägga upp snövallar.  
I de fallen behöver inte fastighetsägaren 
röja bort snövallarna. Läs mer på 
karlstad.se om vad som gäller vid 
snö- och halkbekämpning. 

HÅKAN ERIKSSON,  
CHEF PÅ TRAFIK-  
OCH GATUENHETEN  
SVARAR…
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HÖR AV DIG TILL KONTAKTCENTER I BIBLIOTEKSHUSET. 
TELEFON: 054-540 00 00 

E-POST: KARLSTADSKOMMUN@KARLSTAD.SE
DU NÅR OSS OCKSÅ VIA FACEBOOK ELLER TWITTER.

Namn: Olle Hultcrantz  
Ålder: 22 år Yrke: Bovärd på Kronoparken  
År i kommunen: 2,5 år

HAR DU EN FRÅGA TILL KOMMUNEN?



KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD

Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella ändringar. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.

DIVE-IN-BIO MED  
HAJEN I SUNDSTABADET 
Den 20 december firar skräckklassikern 
Hajen 40 år i Sverige. Klockan 15.00 
uppmärksammas det på Sundstabadet 
med dive-in-bio.
Behöver du en paus i julstöket och söker 
en riktig adrenalinkick? Missa då inte det 
unika tillfället att se Hajen-filmen på riktig 
bioduk på Sundstabadet. Biopubliken 
kommer att få ta del av klassikern från 
badringar i vattnet. Så förbered dig på  
en riktig skräckupplevelse! För de som 
inte vågar sitta i vattnet kommer det att 
finnas ett antal solstolar vid sidan av 
bassängen.

Ett begränsat antal biljetter till dive- 
in-bion kan köpas via sundstabadet.se 
eller i receptionen på Sundstabadet.  
En biobiljett kostar som ett vanligt 
inträde, 60 kronor för vuxen och 30 
kronor för ungdomar mellan 15–17 år. 
Månadskort och Actic gymkort gäller  
dock inte. Filmen har 15-årsgräns.

Sugen på längdskidor i vinter? När snön 
kommer finns det många skidspår att 
välja på i Karlstads kommun: Edsvalla, 
Kronoparken, Molkom, Skattkärr, Skut- 
berget, Sörmon, Tuggelite, Tyr-Rud, Ulvsby,  
Vålberg, Våxnäs och Väse. Kommunen 
driver själva skidspåren på Skutberget, 
Sörmon och Kronoparken, medan övriga 
drivs av olika föreningar. På skidspar.se 
kan du hålla utkik efter aktuell spårstatus.

SKIDSPÅR PÅ TOLV 
PLATSER I KOMMUNEN

Som vanligt bjuder Karlstads kommun på 
ett festligt fyrverkeri på Sandgrundsudden 
vid tolvslaget på nyårsafton. Bäst syns 
fyrverkeriet i Sandgrundsparken, utanför 
residenset och längs älven i Klara och på 
Sundsta. Nyårsfyrverkerierna avfyras för 
sjunde året och har blivit en populär 
tradition bland Karlstadsborna.

ALTERNATIVT JULFIRANDE  
PÅ UNGDOMENS HUS

På julafton klockan 15.00–20.00 är  
alla unga i Karlstad mellan 13 och 25  
år välkomna på Trygg julafton hos UNO, 
Ungdomens hus. Kom och spela spel,  
se på film eller bara umgås.

– Det är många som inte firar jul av 
religiösa skäl eller så är det jobbigt att 
vara hemma av olika anledningar. Alla  
är välkomna, hos oss behöver man inte 
redovisa varför man inte firar jul, säger 
Jan Johansson, enhetschef på UNO. 
I år skickas en särskild inbjudan ut till 
boenden för ensamkommande flykting- 
barn. Det alternativa julfirandet 
arrangeras av Ungdomar för trygghet  
i samarbete med UNO.

11
DECEMBER

SJUNDE ÅRET FÖR 
NYÅRSFYRVERKERIERNA  

PÅ SANDGRUND

GOD JUL OCH GOTT  
NYTT ÅR! NÄSTA NUMMER  
KOMMER DEN 11 FEBRUARI

LUCIAKONSERT FÖR  
HELA FAMILJEN

Helgen den 12 och 13 december är det 
traditionell luciakonsert på Karlstad CCC 
med Norrstrandsskolans musikklasser i 
samarbete med Wermland Opera. Båda 
dagarna hålls konserterna klockan 16.00. 
På ticnet.se kan du köpa biljetter.

ELDKONST  
LYSER UPP SANDGRUNDSUDDEN 

Den 11 december är det dags igen för 
årets eldkonst, en häftig upplevelse  
med ljusinstallationer, eldskulpturer,  
dans och musik. I år är temat Karlstad  
on Fire – stadsbranden i Karlstad 1865. 
Inspirationsorden i år har varit gnista, 
kaos, aska och spira. Klockan 19.30 
börjar programmet i Sandsgrundsparken 
vid Värmlands Museum. En halvtimme 
senare tänds eldskulpturerna.


