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Najaderna började  
redan innan det blev  
trendigt – att vinterbada  
i iskalla vakar.

– Lugnet i kroppen 
efteråt är det bästa, det  
är det jag är ute efter, 
säger Susanne Andrén.

DET BÖRJADE som ett e-förslag,  
en Karlstadsbo som önskade ett 
vinterbad på Örsholmen.

– Är det det folket vill ha, så är  
det det de ska få, resonerade Marianne 
Fröding, ansvarig för badplatser  
i kommunen.

Och den 6 december invigdes  
två isvakar, en på Örsholmen och  
en på Orrholmen. Det är bara att  
gå ut på bryggan, öppna en trälucka  
och gå ned via en badstege.

– Det har blivit mer populärt än vad jag 
kunde föreställa mig, säger Marianne, 
som själv beskriver sig som en riktig 
badkruka – åtminstone vintertid.

Det är inte de åtta tjejerna i Naja-
derna, som de kallar sig, som vinterbadar 
en gång i veckan mellan september  

DET HAR BLIVIT MER  
POPULÄRT ÄN VAD JAG  

KUNDE FÖRESTÄLLA MIG. 
Marianne Fröding,  

ansvarig för badplatser  
i Karlstads kommun.

VINTERBADANDE NAJADERNA: 
 LUGNET EFTERÅT ÄR DET BÄSTA

VI I KARLSTAD 

Varje vecka träffas  

de och vinterbadar ihop,  

Eva Åhs och tjejerna i  

Najaderna. Efter ett kallt 

dopp blir det varmt te  

och snack. 

tel:0545400000
mailto:katarina.lindstrom%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad


BARNSKÖTARE, vaktmästare, djur-
skötare, idrottsledare, musiker, vård-
biträde eller kaféansvarig. Karlstads 
kommun erbjuder en stor bredd av 
feriejobb för ungdomar i ettan och  
tvåan på gymnasiet. Nytt för i år är  
att feriejobben inte bara fördelas utifrån 
arbetsområde, geografi och period, utan 
även utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

– Vi ska se till att det inte bara blir 
tjejer inom barn- och äldreomsorgen  
och killar i vaktmästeriet, säger Anders 
Ulvik, feriesamordnare på Karlstads 
kommun. Därför måste alla som  
söker fylla i tre arbetsområden de  

kan tänka sig att arbeta inom.
– Är det då en kille som kryssar  

i vaktmästare, idrottsledare och  
äldreomsorgen så kanske vi erbjuder 
honom en plats i äldreomsorgen, 
fortsätter Anders Ulvik.

På karlstad.se/feriearbete  
kan du hitta mer information  
och ansöka om en plats. Anmälan  
är öppen fram till den 11 mars.

Välj mellan perioderna:  

13 juni–3 juli, 4 juli–24 juli  
eller 25 juli–14 augusti. 

Text: Kristina Ohlsson

och maj. Några av dem har vinterbadat  
i många år men det var först på glögg-
festen för två år sedan som de bestämde 
sig för att köra ihop.

– Man blev ju bara mer och mer 
instängd under pandemin och då var  
det bra att ha en aktivitet utomhus, 
säger Anette Persson.

– Och det blev enkelt att få till våra 

träffar, för ingen hade ju något inbokat 
eftersom det var corona, säger Susanne. 

Badar ihop varje vecka 
I ur och skur träffas de fortfarande  
och badar – varje vecka. Och vinsterna 
är många.

– Man kan inte tänka på något annat, 
man är bara här och nu, säger Susanne.

– Och värmen som kommer efteråt,  
man kan stå naken i kylan men ändå 
känna sig varm, säger Annika Bergfjord.

Och så är det ju sällskapet och det 
sociala runt omkring.

– Det blir alltid en kopp varmt te 
och snack efteråt innan vi åker hem, 
säger Eva Åhs.   

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Linn Malmén

Över 1 000 feriejobb och flera hundra sommarjobb 
erbjuder Karlstads kommun varje år. I år har du  
chansen att testa på något du inte gjort tidigare.

TESTA PÅ ETT NYTT FERIEJOBB I SOMMAR
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Vi söker också vikarier  

till kommunens verk- 

samheter varje sommar.  

De jobben hittar du på  

karlstad.se/jobbahososs

Här doppar delar av Najaderna sig i kommunens isvak 
på Orrholmen: Eva Åhs, Annika Bergfjord, Anette 
Persson, Eva Österman, Gunilla Larsson och Susanne 
Andrén är med på dagens träff. Lena Johansson och 
Monica Dahl saknades vid fototillfället.

Annika Bergfjord kollar 
temperaturen som är 
precis över nollstrecket.

https://karlstad.se/feriearbete
https://karlstad.se/jobbahososs
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– Vi blir ungefär tusen fler Karlstadsbor 
per år. När fler flyttar hit, får vi fler  
i jobb och därmed mer skattepengar  
som kan finansiera välfärden när vi  
blir allt fler barn och äldre, säger  
Alan Schürer.

För att de ska kunna ha det lika bra  
i skolor, förskolor och på äldreboenden 
även framöver så behöver fler hjälpa till 
att dela på kostnaden. Fler Karlstadsbor 
och fler företag ger också ett mer levande 
samhälle, med större utbud av fritids-
aktiviteter, handel och evenemang.  
Ett bättre liv i Solstaden helt enkelt. 
 Text: Kristina Ohlsson

DET BYGGS rekordmycket i Karlstad 
just nu. Skolor, förskolor, vårdboenden, 
idrottsarenor och infrastruktur. Nya 
bostäder byggs bland annat i Tullholms-
viken (Konsum Värmlands gamla 
huvudkontor), på Stockfallet, Kroppkärr 
och i Molkom.

– Ska vi växa så måste vi bygga. 
Utmaningen är att vi samtidigt måste 
skydda och värna både våra natur-  
och kulturvärden, säger Alan Schürer, 
stadsbyggnadsdirektör på Karlstads 
kommun.

Att växa är viktigt av flera  
anledningar.

Du vet väl att du hittar alla pågående projekt i kommunen  
på karlstad.se/karlstadvaxer Här är några av dem.

Karlstad växer så det knakar. Under 2021 beviljades 
bygglov för 1 600 bostäder i kommunen. Samtidigt 
som vi närmar oss 100 000 invånare. 

Alan Schürer,  
stadsbyggnadsdirektör  
på Karlstads kommun.

BYGGVISIONER UTVECKLAR TÄTORTERNA

I Väse byggs dubbelspår för att öka kapaciteten på  

järnvägen, en ny tågstation och en trafiksäker passage  

under järnvägen, som en del i byggvisionen som tagits fram  

för orten. Karlstads kommun har tagit fram byggvisioner  

även för Norsbygden och Ulvsby/Vallargärdet tillsammans  

med de boende i områdena. Under 2022 ska en liknande  

vision tas fram tillsammans med Molkomsborna.

MODERNA ARENOR I TOPPKLASS
Under 2022 står framtidens arenor klara i  

Karlstad på Sannafältets sportcenter. Konstgräsplanen  
är redan klar och i mitten av april invigs inomhusarenan –  

Europas tredje största och den första av sitt slag med  
stomme helt i trä. I höst färdigställs utomhusarenan, gator,  
torg och konstverk i området. Tingvalla isstadion, Sveriges 

största isyta under tak, kommer även den att invigas till hösten. 

REKORDMÅNGA BYGGPROJEKT PÅ GÅNG I KOMMUNEN

https://karlstad.se/karlstadvaxer
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RESECENTRUM BLIR NAVET FÖR ALLT RESANDE
Byggstarten av Karlstads resecentrum närmar sig med  

stormsteg. Våren 2023 startar ombyggnationen av järnvägsspår 
och Vikentunneln som blir en passage. Resecentrum ska stärka 

Karlstads attraktionskraft och bli ett nav för allt resande  
med snabba byten och fler tågavgångar. När det står klart  

kommer staden att öppnas upp mot Stadsträdgården  
genom en ny gångbro över järnvägen.

TILLGÄNGLIGHETSANPASSAD  

LED I TYRSKOGEN

Ett område på sju hektar norr om Tyrstugan ska 

förvandlas till rekreations- och friluftsområde.  

Här kommer det finnas en två kilometer lång 

tillgänglighetsanpassad vandringsled, grillplats,  

en damm och nyplanterade lövträd, som både  

ska välkomna besökare, men även gynna  

olika djurarter. Arbetet väntas vara klart  

under våren 2022.

CYKELBRO MELLAN  

FÄRJESTAD OCH RÅTORP

Snart blir det verklighet med en cykelbro  

mellan Färjestad och Råtorp. I höst planeras  

det för byggstart för den 290 meter långa 

bron som ska bidra till att göra Karlstad till 

en mer tillgänglig och attraktiv cykelstad. 

Den ska ge ett luftigt intryck och där bron  

är som högst kommer man ha näst intill  

fri sikt sex meter ner i älven genom gallret.

FREDRICELUND – NY SAMLINGS-

PUNKT FÖR BARN OCH FAMILJER 

Hösten 2022 får Fredricelund på Våxnäs  

en helt ny förskola för 80 barn fördelat  

på fyra avdelningar och en skola med  

plats för 350 elever i årskurs F–6. Här  

byggs också ett bibliotek, en familjecentral 

med öppen förskola, barnavårdscentral  

och barnmorskemottagning. I skolans  

nya idrottshall finns Karlstads första 

hoppgrop för truppgymnastik. 

NYA BOSTÄDER OCH  
STRANDPROMENAD I HAGA
Det händer mycket i stadsdelen Haga 

under 2022. Det blir en ny park, ett mindre 
torg och en upprustad strandpromenad 
längs älven. Även Hagaleden byggs om 
med gångbana, parkeringsplatser och 
grönska. Gatan får sänkt hastighet till  

50 km/h. I Haga planeras också  
för 300 nya bostäder fördelade på  

flera hus.

REKORDMÅNGA BYGGPROJEKT PÅ GÅNG I KOMMUNEN
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– VÄLDIGT ROLIGT, vi har ett bra lag- 
arbete i kommunen och vi bygger hållbart, 
säger Henrik Sjöberg, stadsarkitekt på 
Karlstads kommun.

Han har all anledning att vara nöjd,  
det är andra året på raken som Karlstad utses 
till Årets Arkitekturkommun. Vi kniper 
förstaplatsen före Örebro och Skellefteå.

– Vi gör det bra. Vi bygger mycket och 
arkitektur- och hållbarhetsperspektivet finns 
med hela tiden. Karlstad ska fortsätta att 
utvecklas med klokhet, säger Henrik Sjöberg.

“Vårt byggande präglas av närmiljön”

Utmärkelsen delas ut av Sveriges Arkitekter 
och HSB Riksförbund till den kommun som 
bäst lyckas kombinera ett förhållandevis högt 
bostadsbyggande med goda villkor för att 
utveckla en attraktiv och hållbar arkitektur.

– Vårt byggande präglas av närmiljön, 
Karlstad har mycket vatten och parker.  
Vi tar hänsyn till naturvärden och tänker 
mycket på färgskalan, materialval och 
bebyggelsetradition. Vi håller inte på med 
experimentell arkitektur.

Trivs på jobbet

I år fyller Henrik Sjöberg sju år på jobbet  
som stadsarkitekt i Karlstad och han 
stortrivs med att vara med och utforma 
staden i dialog med företagen som  
vill bygga.

Är du nöjd med resultatet?

– Det är lite förrädiskt att sitta och  
vara nöjd, att forma en stad är ett stort 
ansvar och det måste hela tiden finnas en 
diskussion runt vad som är långsiktigt till 
nytta för hela Karlstad. Men jag tycker att  
vi lyckas med att fortsätta vara en vacker 
och trevlig stad, mycket handlar om att  
vi är så duktiga på att sköta våra utemiljöer, 
säger Henrik Sjöberg.  Text: Ylwa Svensson

Nya bostadsområden, nya landmärken, Karlstad växer  
i rekordfart – och snyggt blir det! Vår fina solstad  
kammar hem utmärkelsen Årets Arkitekturkommun.

KARLSTAD ÄR ÅRETS ARKITEKTURKOMMUN

...Göran Bergsten, fastighets- 
chef på Willhem i Karlstad  

som kammade hem Karlstads 
kommuns byggnadsvårdpris  

2021 för det vackra fler- 
bostadshuset på Värmlands- 

gatan 4 på Herrhagen.

Berätta om huset!
– Det är ett gammalt trähus,  

byggt 1929. Huset renoverades  
i mitten på 70-talet då man  

bytte stammar och avlopp, men 
mycket av det gamla bevarades 

redan då, kakelugnarna står kvar! 
När vi bestämde oss för att 

renovera huset började vi med  
att lista ut hur det såg ut från 
början och sedan kopierade vi.  

Vi har haft ett miljötänk vad gäller 
isolering och fönster och det har 

varit mycket snickarglädje!

Vad är du extra stolt över?
– Helheten. Det tog lång tid  

att färdigställa och det var en 
ganska dyr renovering, det blir  

så när man tar ett gammalt hus 
och ”gör nytt”. Men kul att  

kunna bevara huset, nu står  
det utan större underhåll  

i 30–40 år till.

Varför är det viktigt att  
bevara och vårda gamla hus?

– Av respekt för nästkommande 
generation och för staden.  

Det är väldigt roligt att  
det uppmärksammas!

Vad tycker de som bor  
i huset om slutresultatet?

– Jag hoppas att de tycker att  
det blev bra. När vi var där och 

jobbade kom grannarna ut och sa: 
”Wow, vad har ni gjort med huset, 
så snyggt!” Det var kul att höra.

Hur känns det att vinna pris?
– Jag satt på tåget från Göteborg  
när jag fick beskedet och jag blev  
lite förvånad, men glad, det var  
det många på Willhem som blev. 

Flerbostadshuset på Värmlandsgatan 4 
på Herrhagen är ett av Karlstads många 
vackra och välbevarade byggnader. Hallå där…

VI BYGGER MYCKET OCH ARKITEKTUR-  
OCH HÅLLBARHETSPERSPEKTIVET  
FINNS MED HELA TIDEN.
Henrik Sjöberg, stadsarkitekt  
på Karlstads kommun.
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DET ÄR EN AV Karlstads kommuns 
största investeringar någonsin och förra 
hösten stod den nybyggda skolan klar. 
Två skolor har blivit en och på 27 000 
kvadratmeter samsas 2 000 elever och 
260 lärare. 

Mikael Rundh, rektor på det sam- 
hällsvetenskapliga programmet, visar upp  
det sociala stråket, en öppen plats med 
högt i tak där elever, lärare och rektorer 
från alla gymnasieprogram träffas på 
rasterna för att umgås och ta en fika. 

– Det är det bästa, att skolan är 
byggd så att lärare, skolledning och  
elevhälsa finns nära varann, vi har  
byggt ihop oss, inte ifrån oss och blir  
lite som en stor familj, säger han. 

I framkant kring modern teknik 

Även den digitala miljön är hyper- 
modern på nya skolan, med interaktiva 
skärmar som förenklar i undervisningen 
både för lärare och elever. 

Matteläraren Fredrik Karlsson  
Gullander ritar ekvationerna med en 
digital penna på en skärm, istället för  
att skriva och sudda på en tavla under 
lektionen. Det gör också att han kan  
ha ögonkontakt med eleverna. Inga 
trassliga kablar, allt är trådlöst. Vilket 
dessutom har varit en stor fördel nu när 
många klasser haft distansundervisning. 

– Är det fredag så brukar jag  
använda partypennan i regnbågens 
färger, för att piffa upp matten lite,  
säger han och skrattar. 

Inspirerande lärmiljöer 

Utanför alla klassrum finns så kallade 
lärmiljöer, där man kan sitta och plugga 
ostört själv, eller i grupp med andra. Här 
finns också digitala skärmar och möjlig-
heten att variera arbetsställning med till 
exempel ståbord. Fredrik brukar inleda 
lektionen i klassrummet, så får eleverna 
fortsätta lösa mattetalen ute i lärmiljön. 

Det märks tydligt att personal och elever 
är nöjda och stolta över sin nya skola. 

– Det syns också i de enkäter vi har 
gjort, att trivseln är väldigt hög, säger 
Mikael Rundh.   
 Text och foto: Kristina Ohlsson

Det tog fyra år och kostade nästan en halv miljard kronor. Men nu står den klar, en av 
Sveriges största och mest moderna gymnasieskolor – Sundsta-Älvkullegymnasiet. 

NYA MODERNA SUNDSTA-ÄLVKULLEGYMNASIET

Arvid Granbom, 17 år
– Att det är så stort och  
fräscht, fina lokaler med  

mycket plats att plugga på.

Alva Kullander, 17 år
– Det är kul med all den 
moderna tekniken, det 
underlättar på lektionerna. 
Till exempel att lärarna 
använder skärmar i undervisningen. 

David Landeklint, 17 år
– Öppet och ljust med många  
möjligheter. Sociala stråket är  
en kul mötesplats, där träffas  

elever från alla program.

Maria Falkenland, 17 år
– Jag gillar hur skolan är 
indelad. Det går 2 000 
personer här men det 
märks inte för det finns 
alltid något ställe att gå 
undan på. Sen är det kul 
att lärare och rektor finns  
där vi är, på vår nivå. 

Vad är det bästa med nya 
Sundsta-Älvkullegymnasiet?

Åsa Aronsson, lärare i engelska och tyska, 
jobbar i den nya lärmiljön tillsammans med 
eleven Emilia Heed Olsson som går i ettan 
på samhällsvetenskapliga programmet.

Mikael Rundh, rektor på  
samhällsvetenskapliga  
programmet tillsammans  
med matteläraren Fredrik  
Karlsson Gullander. 



Kom till Mariebergsskogen under sport-
lovet. Åk skridskor på isbanan, träffa djuren 
i Lillskogen, upptäck Naturum Värmland  
och fika i kaféet. Parken är laddad med 
roliga aktiviteter såsom tipspromenad  
och skattjakt i skogen, Lillskogen-bingo  
och möjligheten att få träffa getter och 
kaniner på nära håll. Efter utelek på 
isbanan, i skogen och hos djuren blir det 
mumsigt med pannkakor, varm choklad  
och hembakat fika i kaféet efteråt.

Allmänhetens åkning är öppen på Tingvalla 
Isstadion, Norvalla ishall och Löfberg ICE 
Arena under sportlovet. Du behöver boka en 
plats via karlstad.se innan ditt besök. Du 
kan också åka längdskidor vid elljusspåret 
på Tuggelite. Där finns ett 2,4 kilometer 
upplyst skidspår. Det finns även flera andra 
skidspår i kommunen som drivs av ideella 
föreningar. Håll utkik på karlstad.se för 
vilka som är åkbara.

Nu har Fritidsbanken på Kronoparken  
slagit upp portarna igen efter att ha hållit 
stängt en period för renovering av lokalerna. 
Här kan du gratis låna bland annat skidor, 
skridskor och snowboard. Utrustningen  
får behållas i 14 dagar innan den  
ska återlämnas.

ÅK SKRIDSKOR OCH  
SKIDOR PÅ SPORTLOVET...

LEK, FIKA OCH TRÄFFA  
DJUREN I MARIEBERGSSKOGEN 

...OCH HÄR KAN DU  
LÅNA DIN UTRUSTNING

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 APRIL!

Skridskobanan på Mariebergsviken lockar 
många åkare varje vinter. Det är Solsta-
skärets långfärdsskridskoklubb som plogar 
den knappt två kilometer långa banan. 
Kanske du också är sugen på en längre  
tur med långfärdsskridskor? Klubben gör 
kontinuerliga observationer av isens 
bärighet. Håll utkik på solstaskaret.se  
för aktuell information.

TA EN LÄNGRE TUR  
PÅ SKRIDSKORNA

Under sportlovet finns massa kul att  
hitta på i Karlstads kommun. Håll utkik  
på karlstad.se efter vår fullspäckade 
sportlovskalender. 

Nu är det dags att nominera årets unga 
miljöhjälte! Priset ges till en elev, grupp 
eller klass som är innovativa eller visar  
ett stort engagemang och gör miljö- eller 
klimatsmarta insatser. Vinnaren får ett 
diplom och 1 000 kronor till fika. Läs  
mer och nominera senast 20 mars på 
karlstad.se/ungmiljohjalte 

Välkommen till Sundstabadet, en modern 
badanläggning med något för alla! Här  
kan du träna, leka och njuta. I upplevelse-
badet finns två häftiga vattenrutschbanor, 
stillsamma laguner, vattenfall och utomhus- 
pool med strömmande vatten. Under sport- 
lovet bjuder Sundstabadet åter in till den 
populära familjerelaxen i relaxavdelningen. 
Inredning och meny anpassas för att hela 
familjen ska trivas. Boka din plats via 
sundstabadet.se Välkommen! 

13
APRIL

LEK, TRÄNA OCH 
NJUT PÅ SUNDSTABADET

SPANA IN VÅR  
SPORTLOVSKALENDER

ÄR DU ÅRETS UNGA MILJÖHJÄLTE?

https://karlstad.se
https://visitkarlstad.se
https://karlstad.se/sundstabadet
https://karlstad.se
https://karlstad.se
https://karlstad.se
https://solstaskaret.se
https://karlstad.se/ungmiljohjalte
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