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KARL STADSRUMME T
– UPPLEV HISTORIA,
NUTID OCH FR AMTID

91 024

ALLT FLER BOR I KARLSTAD

KJELL-ÅKE OCH MARGARETHA

”VI VILL STÖTTA CARIN

TILL VARJE PRIS”
VI TAR HAND
OM VINTERVÄGARNA

MÖT VARDAGSHJÄLTEN SUSANN

DAGS ATT
NOMINERA
ÅRETS SOLA

VEM TYCKER DU SKA BLI ÅRETS SOLA?
Är du eller någon du känner en inspirerande, driftig och glad person – precis
som Sola i Karlstad Eva-Lisa Holtz var? Gå in på karlstad.se och nominera
Årets Sola 2018 senast den 14 januari.
FÖRUTOM ATT PERSONEN ska vara
en god ambassadör och representant för
Karlstadsregionen så ska Årets Sola
uppfylla följande kriterier:
• Vara inspirerande – 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.
Målbilden för utmärkelsen Årets Sola är
Eva-Lisa Holtz, den driftiga servitrisen
som startade sitt eget värdshus. Hon

levde och verkade i Karlstad på 1700talet och kallades för Sola i Karlstad för
att hon alltid var så glad och gästvänlig.
Bara för att Eva-Lisa Holtz var en
kvinna betyder inte det att Årets Sola
bara kan ges till kvinnor. Den som
nomineras kan vara privatperson, företrädare för en förening eller ett företag.
Årets Sola utses sedan av en jury
och får förutom äran en fin statyett och
20 000 kronor. Vinnaren presenteras på
galan 100° Karlstad på Karlstad CCC
Text: Linda Olsson
den 16 mars. 

HAVIDLLMAÅTHIADSSÄONR,

DA
ÅRETS SOLA 2017,
VERKSAMHETSLEDARE PÅ
FRITIDSBANKEN

TIDIGARE VINNARE
Linda Modin Klemner,
fotograf och arrangör av
bland annat Barnmässan,
blev den första att få
utmärkelsen 2015.
Marie Niljung fick
utmärkelsen Årets
Sola 2016 för sitt
engagemang för att
minska självmord.
David Mahiasson blev
Årets Sola 2017 för att
han på ett inspirerande
och ödmjukt sätt lyckats
sprida Fritidsbanken
både i Värmland och
i resten av Sverige.

Hur har året som ”Sola” varit?
– Det har varit intensivt och
utvecklingen inom vår verksamhet har verkligen tagit fart
och fått en rejäl skjuts i rätt
riktning. Verksamheter som
bygger på ideella krafter
förtjänar att lyftas.
Har du påverkats av att
få utmärkelsen?
– Utmärkelsen tillhör inte bara
mig utan hela Fritidsbanken
eftersom jag har fått möjligheten att jobba inom just den
här verksamheten där ideellt
engagemang är själva grunden
och där det finns många eldsjälar som jobbar hårt. Bakom
våra lokala Fritidsbanker finns
ett brett engagemang genom

både våra anställda, volontärer
och de som arbetstränar hos
oss. Det är så många som står
bakom vår verksamhet och
som jobbar helt ideellt. Men
det klart att det ger mig lite
extra motivation att jobba
vidare. Därför är jag tacksam
att jag fått utmärkelsen.
Vad har varit det bästa med
att vara Årets Sola 2017?
– Att det har blivit lite lättare
att få samhället i stort att gilla
Fritidsbanken och de positiva
saker som det bidrar till. Och
självklart också att den här
typen av verksamhet har
blivit synliggjord. 



Text: Caroline Sörensen



Foto: Lina Flodins

På Fritidsbanken kan den som vill låna sport- och fritidsprylar kostnadsfritt,
som till exempel skridskor, skidor, inlines, flytvästar och snowboards. Fritidsbanken i Karlstad hittar du på Kronoparken. Läs mer på fritidsbanken.se
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Melker Moberg och fritidspedagogen Susann Karlsson
bakar pepparkakor tillsammans.

”JAG BLIR LYCKLIG
NÄR JAG SER HENNE”
Melker Moberg, tolv år, är helnöjd. Hans nominering gav resultat och fritidsfröken
Susann Karlsson har blivit utsedd av Karlstads kommun till en av årets vardagshjältar!
Drivkraft från barndomen

ATT MELKER OCH SUSANN HAR

något speciellt ihop går inte att ta miste
på. När deras blickar möts fylls rummet
snabbt med glädje och skratt.
– Det räcker att jag tittar på Susann
så känner jag mig glad och lycklig, ler
Melker med pliriga ögon.
Vi möts över pepparkaksbak, skogspromenad, armbrytning och skolgårdshäng. Trots att Melker inte längre går på
Södra Råtorps skola tar han gärna vägarna
förbi för att träffa sin gamla fritidsfröken.
– Susann ser direkt hur jag mår och
hon bryr sig och lyssnar på riktigt. Hon är
en person som jag verkligen kan lita på.
Och hur känner Susann? Självklart
blir hon smickrad.
– Det är fantastiskt häftigt när jag
förstår att mitt jobb har gett resultat.
Att Melker har tagit sig tid att nominera
mig och att jag fått utmärkelsen är ett
kvitto på att det vi fritidspedagoger gör
har betydelse.
Kom som en överraskning

Det var en dag i oktober som Susann

Melkers nominering:

Susann har varit en hjälpande själ
som har hjälpt mig igenom hela lågstadiet.
Hon har varit en idol för hela min klass,
hon har varit någon att kunna snacka med
som kan lyssna. Nu när jag är äldre kommer
jag flera gånger i veckan till henne bara för
att kunna va med henne i några minuter.
Det räcker för att bli lycklig! Susann betyder
mycket för mig och många andra också. När
hon ibland kommer på besök på skolan så
kommer jag och mina kompisar springande
i ren glädje!
förstod att något lurt var på gång.
Hon satt och fikade med några kollegor
i personalrummet när dörren plötsligt
öppnades. In kommer ett minst sagt
oväntat besök med ett gigantiskt hjärta
och en filmkamera. Innan polletten föll
ner hann tankar om både dolda kameran
och postkodlotteriet svischa förbi.
– När jag insåg att jag blivit utsedd
till vardagshjälte blev jag alldeles rörd.
Det här är så häftigt.

Förutom att barn i sig är underbara,
konstaterar Susann att drivkraften
kommer från barndomen.
– Jag var mobbad som liten och
har bestämt mig för att försöka se alla
barn. Min mamma gav mig massor
med kärlek under min uppväxt och
som vuxen har jag möjlighet att ge
det vidare till barnen som jag möter
i mitt arbete. Det är fantastiskt!


Text och foto: Caroline Sörensen

VARDAGSHJÄLTAR – FAKTA
Det är åttonde året som Karlstads
kommun uppmärksammar personer
och verksamheter som skapar livskvalitet för barn och unga i Karlstad.
I år kom det in 129 nomineringar
fördelade på 114 olika verksamheter.

Årets vardagshjältar 2017 är:
Årets medarbetare i Karlstads kommun:
Susann Karlsson
Årets verksamhet i Karlstads kommun:
Kompassen
Årets förening: IF Göta
Årets samverkan: Alla Kvinnors Hus, Karlstad
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NYTT RUM MED KARLST

Det har brunnit och staden har översvämmats och fyllts med vatten.
Men vår stad har återhämtat sig med råge. Nu har portarna till
Karlstadsrummet äntligen öppnat. Häng med på en äventyrlig resa!
och står inför
den största stadsomvandlingen i modern
tid och flera omfattande projekt kommer
att förändra stadsmiljön. Karlstadsrummet ger oss möjlighet att på ett
bra sätt möta medborgarna och berätta
om det, säger Christine Öquist, som är
besöksvärd i Karlstadsrummet.
Karlstadsrummet är en permanent
utställning i Bibliotekshuset där
besökarna får ta del av historien, nutiden
och framtiden. Rummet ska locka både
yngre och äldre och det ska finnas något
intressant för alla. I ena delen av rummet
står ett ”frågeträd”. På trädet finns en
fråga och den som vill kan svara genom
att sätta upp en lapp på stammen.
– KARLSTAD VÄXER

Karlstads kommun riktar inte bara
strålkastarljuset mot det som händer
i Karlstad i dag och framöver. Att ta
del av historien är minst lika viktigt.
– Det är svårt att förstå samhället
i dag utan att känna till det förflutna.
Framtiden, nutiden och historien hänger
ihop. Den stora översvämningen – då
Klarälven svämmade över och ställde
till stora skador – är ett sådant exempel.
Planeringen av det nutida och framtida
byggandet påverkas av den här typen
av historiska händelser.

Besökarna kan även se filmer om
planerade projekt och klicka sig fram
genom ett Karlstad i 3D-perspektiv på en
stor bildskärm, för att se hur till exempel
nya byggnader påverkar stadsbilden.
– Jag tror att det finns stort intresse
hos Karlstadsborna att kunna ta del av
vad som är på gång. Det byggs många
nya bostäder och Karlstad utvecklas.
Utställningen ger de som är intresserade
en bra möjlighet att få inblick i de stora
projekt som pågår, avslutar Christine.
Text och foto: Caroline Sörensen

1914–1915
1865
1765
1584
Hertig Karl
grundar
Karlstad.
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Sveriges längsta
stenvalvsbro, Östra
bron, tas i bruk
med sina
171,25 meter.

2 juli 1865
drabbades
Karlstad av en
stor brand.

Reparation
av Östra bron,
mer känd som
”gamla stenbron”.

1916
I mitten av
maj 1916 lägger
Klarälvens vårflod
stora delar av
staden under
vatten.

TAD I CENTRUM
I Karlstadsrummet
i Bibliotekshuset får
besökarna ta del av
historien, nutiden
och framtiden.
Öppettider:
Måndag till fredag,
klockan 10.00–17.00
och lördag klockan
11.00–15.00.
Karlstadsrummet
är bemannat
med besöksvärd
dagtid. Läs mer
på karlstad.se/
karlstadsrummet
Utställningen vänder sig till besökare i olika åldrar och för Nicholina Strömvall,
Rufus Sörensen och Leo Mackin finns det mycket spännande att undersöka.

2026
Ny arenastad
på Sannafältet
planeras att
vara färdigbyggd
2026.

Christine Öquist arbetar som besöksvärd och
är en av dem som visar nyfikna besökare runt i
Karlstadsrummet, som ligger i Bibliotekshuset.

1980–1990
Nya stadsdelar växer
fram såsom Stodene,
Soldattorpet, Alster
och Skattkärr.

2017
1971
Den stora
kommunsammanslagningen gjordes –
Nor, Grava, Karlstads stad,
Nyed, Östra Fågelvik
och Väse blev
Karlstads kommun.

1999
Karlstad blir
universitetsstad.

En unik aktivitetspark växte fram i Väse,
mitt ute i skogen, med
bland annat skejtpark,
mountainbike-banor
och parkour.

2020
Karlstads gamla flygplats kan börja omvandlas
till en ny stadsdel – Jakobsberg. Detaljplan bedöms
bli färdig under 2018 och
därefter kan området
börja byggas.

2025
Karlstads nya
resecentrum
beräknas stå
klart 2025.
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”JAG HADE INTE LEVT I DAG OM DET
INTE VORE FÖR MINA FÖRÄLDRAR”
Att leva med en nära anhörig som lider av psykisk ohälsa, funktionsnedsättning,
missbruk eller demens, kan vara tufft. Men som anhörig finns hjälp att få.

var 13 år fick
hon diagnosen Aspergers syndrom. Och
så länge hon kan minnas har livet varit
en berg- och dalbana. Carin lever ett
vanligt liv, men många situationer
skapar enorm stress för henne och när
stressen ökar kommer också depressioner, orkeslöshet och nedstämdhet.
Räddningen har varit den ihärdiga
hjälpen och den villkorslösa kärleken
från föräldrarna.
– Jag hade inte levt i dag om det inte
vore för mamma och pappa. De har stöttat
mig otroligt mycket när jag haft jobbiga
perioder. Pappa lyssnar, ställer frågor och
vägleder. Mamma är den som fixar, ringer
och hjälper till med praktiska saker.

av dem. Men det är också jobbigt att
vända mig till dem eftersom de mår
dåligt när jag mår dåligt. Därför är det
jättebra att det finns stöd även för
anhöriga, så de får insikt i hur de kan
hjälpa mig på ett bra sätt.
Carins föräldrar, Margaretha och
Kjell-Åke Nilsson, har fått hjälp genom
att möta och prata med personer i
liknande situation. Ett ljus i tunneln
när det varit som tuffast.
– Att träffa andra i samma situation
och prata om det som känns svårt är
läkande. Vi vill stötta Carin till varje
pris och att träffa andra med liknande
problem har hjälpt oss att förstå Carin
bättre, säger Kjell-Åke.

Bra med stöd för anhöriga

”Jag behöver vara stark”

När hon stannar upp och tänker på allt
som de gjort för henne, fylls ögonen
med tårar.
– Jag har fått oerhört mycket hjälp

– Det är fruktansvärt jobbigt när ens
barn mår så dåligt att det inte ens vill
leva. Samtidigt behöver jag vara stark –
prata med sjukvård, försäkringskassan

NÄR CARIN NILSSON
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Kjell-Åke och Margaretha
Nilsson har haft stor hjälp av
Karlstads kommuns anhörigstöd. Dottern Carin Nilsson,
30 år, pratar öppet om sina
problem i hopp om att hjälpa
andra. Hon har tidigare föreläst om psykisk ohälsa och
om hur det är att leva med
Aspergers syndrom.

och arbetsförmedlingen – för att hjälpa
Carin med de praktiska sakerna. Ibland
blir det bara för mycket med alla känslor
av ilska, frustration, förtvivlan och sorg.
Enskilda samtal och gruppsamtal har
varit fantastiskt bra för mig, avslutar
Margaretha. Text och foto: Caroline Sörensen

ANHÖRIGSTÖD
Anhörigstödet är till för dig som
har en familjemedlem eller närstående
som du stöttar eller vårdar. Det kan
vara ett barn, make/maka, förälder,
vän eller annan närstående.
Stöd finns att få för dig som är
anhörig till personer med:
Alkohol- och drogproblem
Psykisk ohälsa
Funktionsnedsättning
Äldre eller långvarigt sjuka
Demenssjukdom
Den hjälp som erbjuds är bland annat
grupp-, par-, och familjesamtal, enskilda
samtal, anhöriggrupp/anhörigskola,
anhörigstöd på nätet, föreläsningar,
utbildningar, tematräffar, suicidefterlevandegrupp samt personlig koordinator.
Läs mer på karlstad.se/anhorig

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.

DE SKÖTER VÅRA VÄGAR I VINTER
För att hålla vårt vägnät snö- och halkfritt under vintern så krävs noggrann
planering, bra rutiner och mycket folk.
I år har Karlstads kommun startat ett
nytt arbetssätt för att på ett snabbare
och mer effektivt sätt sköta vinterväghållningen.
DET ÄR OMKRING 100 personer

som sköter vinterväghållningen i Karlstad.
Det är både personer som är anställda
i Karlstads kommun men också olika
entreprenörer. När vädret slår om skickas
de ut för att halkbekämpa och ploga.
Med över 112 mil vägnät att sköta
är det ett pussel att få allt att fungera.
Därför har fyra områdesansvariga utsetts
som ansvarar för all vinterväghållning
i varsitt distrikt. På så sätt får de en
bättre överblick över området och
arbetet går smidigare.

Text och foto: Lisa Hygge

FRÅGA KOMMUNEN

NÄR PLOGAR NI
PÅ MIN GATA?

DE ANSVARAR FÖR DITT OMRÅDE!
Centrala Karlstad – Karlstads kommun
Skattkärr, Väse, Ulvsby, Alster – företaget Utab
De centrala, östra, södra och västra bostadsområdena, inklusive Skåre – företaget LBC
Vålberg, Edsvalla och Molkom – företaget Värmlandsschakt

Annelie Långström,
Karlstads kommun
– Jag kommer sköta centrala
Karlstad och alla busslinjer.
Jag lägger stort fokus vid att
städa undan snön så fort som
möjligt så att det inte blir en massa snöhögar.
Det ska vara rent, snyggt och säkert.

Morgan Karlsson,
Värmlandsschakt
– I 20 år har jag kört plogbil
i Vålberg. Jag lägger stor
vikt vid att infarterna och de
stora lederna hålls körbara.

NÄR DET HAR kommit två centimeter
snö sopsaltar vi de prioriterade cykelvägarna.
Vid fyra centimeter snö skickar vi ut plogbilarna. Gång- och cykelvägar prioriteras
alltid först. Efter det plogas busslinjenätet,
trafikleder och större huvudgator. När det
kommit åtta centimeter plogas övriga gator
och enskilda vägar. När snön börjar falla så

Patrik Larberg, UTAB
– Mig kommer ni att se
i Väse. Jag bor själv där
så jag har bra koll på
var det är viktigt att hålla
snön borta. Jag kommer
vara noggrann med att ploga kring brevlådor
och infarter.

Michael Malek, LBC
– Jag kommer hålla till
vid Orrholmen och ska
se till att de boende
slipper skotta så mycket
på egen hand.

tar det ungefär två timmar innan vi kan vara
på plats. Det tar ungefär åtta timmar att ploga
ett helt bostadsområde.
Hjälp oss gärna genom att inte blockera
vägen så att våra plogbilar enkelt tar sig
fram. Tänk också på att inte skotta ut snön
från din tomt på gatan, trottoaren eller
gång- och cykelvägen. Tack på förhand!
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AKTUELLT I KARLSTAD

ELDIG KONST PÅ SANDGRUNDSUDDEN

MELLOFEST I KARLSTAD
SNART ÄR DET DAGS! LÖRDAGEN DEN 3 FEBRUARI STÅR KARLSTAD
VÄRD FÖR DEN FÖRSTA DELFINALEN I MELODIFESTIVALEN 2018.
Karlstadsborna och besökare kan se
fram emot en underhållande show då
artisterna gör upp om de åtråvärda
platserna i finalen. Det finns tre tillfällen
att se Melodifestivalen i Karlstad – vid

Den 15 december klockan 19.30 visas
eldkonst på Sandgrundsudden i Karlstad.
Eldkonst är numera en tradition i Karlstads
kulturutbud runt luciatid. Årets tema är
Martin Luther – reformation. Fri entré.

genrepet fredagen den 2 februari klockan
19.00, matinéföreställningen lördagen
den 3 februari klockan 14.00 eller vid
direktsändningen klockan 20.00. Håll
utkik på karlstad.se för mer information.

JULIG MARKNAD I MARIEBERGSSKOGEN
Årets julmarknad i Mariebergsskogen är
den 9 och 10 december klockan 11.00–
17.00. Ta del av delikatesser, hantverk och
kul aktiviteter för barnen. Tomten kommer
också. Den 9 december klockan 14.00
kröns Värmlands Lucia på Friluftsteaterns
lilla scen, där de sedan lussar tillsammans
med kören Söt Likör. 40 kronor i entré.
Under 18 år gratis.

STORSLAGET NYÅRSFYRVERKERI
PÅ SANDGRUNDSUDDEN
På nyårsafton kan alla som vill njuta av ett
storslaget nyårsfyrverkeri vid tolvslaget.
Fyrverkerierna avfyras från Sandgrundsudden. Karlstads kommuns nyårsfyrverkeri
har blivit ett populärt arrangemang som
i år hålls för nionde året. Fyrverkerierna
syns som bäst längst älven från Klara
och Sundsta.

RALLY-VM KOMMER TILL STAN

FASADSHOW WERMLAND OPERA
Den uppskattade fasadshowen på Wermland
Opera kommer tillbaka! En ny ljus- och
ljudshow visas med den grafiska designern
och filmskaparen Jan Brånå som använder
sin speciella 3D-mappingteknik.
Från klockan 17.00 kan man dricka
glögg och fika i parken i en stämmningsfull
belysning och delta i spännande interaktiva
upplevelser. Fasadshowen, som är gratis,
visas klockan 18.00 och 20.00 den 3–10
december. Ytterligare en show hålls
lördagen den 9 december klockan 22.00.
Förutom fasadshowen kommer Karlstadskonstnären Mona Johansson att visa konst
på hela Wermland Operas södra fasad. På
wermlandopera.com finns mer information.

Den 15–18 februari fylls regionen med
rallyfolk från hela världen under några
intensiva dagar. Torsdagen den 15
februari inleds Rally Sweden med en
pampig invigning, första superspecialsträckan och underhållning med skoteroch motorcykelshow på Färjestadstravet.
Lördagen den 17 februari fortsätter
festen med underhållning och aktiviteter
för hela familjen på Färjestadstravet. Båda
dagarna går det gratisbussar i skytteltrafik
mellan Stora torget och Färjestadstravet.
Välkommen på rallyfest! Läs mer om
VM-rallyt på rallysweden.com
FEBRUARI

22
NÄSTA NUMMER AV

VI
I KARLSTAD
KOMMER DEN 22 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.

KARLSTAD.SE

