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VI I KARLSTAD 

NJUT AV NORRSTRANDSSKOLANS JULMUSIK DIGITALT
Norrstrands musikklasser har i år en digital julkalender  

istället för luciakonserten som vanligtvis äger rum på  

Karlstad CCC. Varje dag den 1–24 december bjuder  

musikklasserna på en julsång digitalt i ett filmklipp som  

visas på karlstad.se/julkalendernorrstrandsskolan  

Dessutom kan du varje fredag morgon fram till julafton  

njuta av skönsång från musikklasserna på  

Karlstads kommuns Facebooksida. 

ADVENTSQUIZ I MARIEBERGSSKOGEN 
Det blir ingen julmarknad i år men Mariebergsskogen  

kommer att pyntas och ljussättas som vanligt för att bjuda 
Karlstadsborna på julstämning. Och gillar du att tävla så  

blir det adventsquiz under hela december, alla dagar mellan  
klockan 7 och 22. Ta med din smarta telefon och scanna  

QR-koden eller surfa in på play.gpsquiz.com och följ  
instruktionerna. Skicka in lösningen och vinn fina priser.  
Passa samtidigt på att posta din önskelista efter vägen  

i tomtens brevlåda. Skridskobanan håller öppet när vädret  
tillåter, men utan uthyrning i år. Du kan också besöka 

Lillskogens djur utomhus, gå på tipspromenad, skattjakt och  
anta den nya digitala utmaningen “Gissa fejset”. För mer  

information och aktuella öppettider se mariebergsskogen.se 

Jul och vinter i Karlstad
Lucia-, jul- och nyårsfirandet blir annorlunda i år. Mycket av  

det som brukar ske inför och under vinterns högtider är inställt  

på grund av pandemin. En del aktiviteter genomförs fast på ett  

annorlunda sätt, till exempel kan du uppleva en digital  

julkalender med Norrstrands musikklasser. 

De senaste åren har den populära fasadshowen lockat många besökare 
till Wermland Opera på särskilda klockslag. I år bjuder operan istället in  
till en stämningsfull och upplyst julpark mellan den 21 november och  
31 december. Vandra runt i området runt operahuset fram till bron i din 
egen takt, eller ta en liten paus på väg hem från jobbet och njut av ljus 
och musik varje dag mellan klockan 16 och 23.

WERMLAND  
OPERA BJUDER IN  

TILL JULPARK

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.
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mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
https://karlstad.se
https://visitkarlstad.se


 K A R L S TA D S  KO M M U N | D E C E M B E R  2020  3 

100 bilåkare har antagit utmaningen – att ställa  
bilen och cykla till jobbet från 1 december till 15 mars.  

Det är femte året som Karlstads kommun driver  
projektet Vintertramparna.

– Statistik från tidigare säsonger 

visar att 8 av 10 deltagare fort- 

sätter att vara vintercyklister  

även kommande vintrar, säger 

Mikael Haster, projektledare på 

Karlstads kommun. 
350 personer sökte om att  

få bli vintertrampare i år. Det är 

den högsta siffran hittills. I år  

har man i första hand valt ut 

deltagare som vanligtvis bilpendlar 

till Viken och Inre hamn eftersom 

det är mycket byggnation i de 

områdena. Just nu är deltagarna  

i full gång med utmaningen. 

Det är ju många som jobbar  
hemifrån nu, hur påverkar det? 
– Det kommer nog att påverka  

resultatet men vi har ändå 

bedömt att flera av de som  

är med kommer att cykla till  

och från jobbet. Men för de  

som jobbar hemma har vi  

också cykelutmaningar på  

15–20 minuter som man  

kan göra på lunchrasten  

och som motsvarar cykel- 

resan till jobbet.

REKORDMÅNGA VINTERCYKLISTER I ÅRETS UTMANING

Jul och vinter i Karlstad
När Karlstads kommun  
frågade Karlstadsborna vad  
som saknades i staden i en 
medborgardialog för några år 
sedan så stod en skridskobana 
på Stora torget högt på önske-
listan. Nu blir det verklighet! 

– Vårt mål är att isbanan ska öppna 
runt luciahelgen men med tanke på 
pandemin så är läget lite osäkert.  
Håll utkik på karlstad.se för upp-
daterad information, säger Josefin 
Wedin, centrumsamordnare på 
Karlstads kommun.

Skridskobanan, som ligger mitt  
på torget mellan statyn och fontänen, 
har en rink som är tio gånger tio meter 
och en öppning där man kliver på, för 
att sen kunna åka ut på en 80 meter 
lång slinga med staket runt. 

Miljön runt skridskobanan kommer  
att pyntas med granar och bänkar. 
Fritidsbanken finns i en av de gula 
bodarna på torget och lånar ut 
skridskoutrustning gratis. Skyltar  
på plats kommer att påminna om  
allas ansvar att hålla avstånd. 

– Vi hoppas att det blir ett  
positivt inslag i centrummiljön och  
att skridskobanan på sikt kommer  
att bidra till ett mer levande centrum. 

Kommer den tillbaka varje år? 
– Kommunen har köpt skridskobanan, 
så den kommer tillbaka nästa år 
igen, säger Josefin. 

SKRIDSKOBANA  
PÅ STORA TORGET

I DECEMBER BYTER  
KARLSTADSBUSS TIDTABELL

Glöm inte att Karlstadsbuss byter  tidtabell. Från den 13 december  gäller nya tider på busslinjerna S,  2, 4, 5, 6, 11, 12 och 13. Läs  mer på karlstadsbuss.se

13
DECEMBER

Redan vid 2 centimeter snö röjer  
Karlstads kommun på prioriterade  
gång- och cykelvägar. 

Övriga gång- och cykelbanor plogas  
vid 4 centimeter snö, detsamma gäller  
på buss- och bilvägarna. 

Bostadsområden snöröjs vid  
8 centimeter. 

Mellan den 30 oktober och 2 april finns  
alltid en arbetsledare i beredskap som  
bevakar väderläget och sätter in resurser  
där det behövs. På karlstad.se kan du följa  
var snöjouren plogar och saltar just nu. 

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR HÖGST 
PRIORITERADE VID SNÖRÖJNING 

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 får Karlstadsborna en ny 
central skridskobana – mitt  
på Stora torget.

https://karlstad.se
https://visitkarlstad.se
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 VARJE VECKA RINGER NÅGON  
och är orolig för ett barn. Det kan vara 
förskolan som larmar, skolan, polisen, 
sjukvården, en släkting eller granne. Alla 
som arbetar med barn har skyldighet 
enligt lagen att anmäla till socialtjänsten 
om de misstänker att ett barn far illa. 

– För att göra en orosanmälan  
räcker det med en misstanke eller  

oro om att ett barn far illa, säger 
Anna-Karin Brokvist, en av sex social-
sekreterare på mottagningsenheten  
som är en del av familjeavdelningen  
på Karlstads kommun. 

Det vanligaste är en orosanmälan 
från någon som inte tillhör familjen,  
till exempel skola, förskola, polis  
eller sjukvård. 

– Vi börjar alltid med att göra en 
skyddsbedömning. Är det något vi 
behöver gripa in på idag? Behöver vi ta 
kontakt med familjen för att säkerställa 
att barnet är tryggt och säkert? Från att 
vi fått en anmälan har vi enligt lagen  
14 dagar på oss att fatta beslut om vi  
ska inleda en utredning, säger Anna-
Karin Brokvist. 

Omhändertagande görs bara  

när det är akut

Att omhänderta ett barn är inte social- 
tjänstens främsta mål eller uppgift. 

– Vi förstår att föräldrar kan bli 
oroliga när vi hör av oss. Men var inte 

En granne hör skrik och dunsar i lägenheten intill,  
på förskolan säger ett barn plötsligt på mellanmålet: 
“Min pappa slår mig”. Till familjeavdelningen på  
Karlstads kommun kommer runt 2 000 anmälningar  
in varje år om misstanke att barn far illa. 

DE HJÄLPER BARN SOM FAR ILLA
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rädd! Vårt främsta mål är att hjälpa och 
ge stöd, inte att barn ska flyttas från  
sina föräldrar. Det händer att vi måste 
omedelbart omhänderta ett barn. Men 
det är bara vid tillfällen när situationen 
är akut. 

Det händer också att föräldrar själva 
hör av sig och berättar om en jobbig 
familjesituation och vill få stöd i sin roll 
som förälder. Då kan familjeavdelningen 
hjälpa till med olika insatser för familjen. 

Bland de runt 2 000 anmälningarna  

ni får in per år, vilket är det  

vanligaste scenariot? 

– Det är svårt att säga, det kan handla 

om allt från snatteri till en mer  
allvarlig situation där ett barn eller 
ungdom inte vågar gå hem. 

Vad gör ni i ett sånt läge där  

barnet inte vågar gå hem? 

– Är oron hög, och vi bedömer att  
det inte går att vänta till nästa dag, 
försöker vi få kontakt med föräldrarna 
för att träffa dem. Utifrån det samtalet 
gör vi sedan en bedömning om vi 
behöver skydda barnet eller om det 
räcker med en uppföljande kontakt  
kommande dag. Det händer också  

att vi tar hjälp av personer i familjens 
nätverk som kan vara med som stöd  
och skydd för barnet. 

Frågorna kommer i kafeterian,  

inte i klassrummet 

Lina Besserberg är en av sex socionomer  
i fältgruppen som är en del av mot- 
tagningsenheten på socialtjänsten. De 
jobbar uppsökande och förebyggande 
mot missbruk, kriminalitet och annat 
nedbrytande beteende bland unga 
mellan 12 och 18 år. Fältgruppen syns 
ofta ute på kvällar och helger, på stan,  
i skolor, på fritidsgårdar och vid olika 
ungdomsarrangemang. 

– När vi är ute så möter vi ung- 
domarna där de är, vi är gäst på deras 
arena. Våra röda jackor väcker ofta 
intresse, någon frågar vilka vi är och så 
är samtalet igång. En del berättar om 
saker som känns jobbigt, andra är oroliga 
för en kompis eller så vill de bara berätta 
hur dagen har varit. 

Fältgruppen är också ute i skolor  
och informerar om socialtjänstens arbete. 

– Vi försöker arbeta bort föreställ-
ningen om att socialtjänsten endast 
omhändertar barn. När vi pratar i  
skolklasser är det oftast inte i klass-
rummet frågorna kommer, utan efteråt  
i kafeterian.   

 Text och foto: Kristina Ohlsson

DE HJÄLPER BARN SOM FAR ILLA
MISSTÄNKER DU ATT  
ETT BARN FAR ILLA? 

Ring familjeavdelningen på telefon:  
054-540 50 19 eller 054-540 50 20  
(måndag–torsdag klockan 8–16.30,  

fredag klockan 8–16). 
På kvällar och helger kan du ringa  socialjouren på telefon: 054-540 50 54  

eller 054-540 54 14. Kom ihåg  
att du som privatperson  

kan vara anonym.

På fältgruppens instagramkonto,  
faltgruppenkarlstad, kan föräldrar och 
ungdomar läsa mer om när och hur de  
kan komma i kontakt med fältarna. Där  

kan du även få information om olika  
aktiviteter som ungdomarna kan delta i. 

Lina Besserberg och Anna-Karin 
Brokvist arbetar på mottagnings-
enheten på familjeavdelningen i 
Karlstads kommun. De tar emot 
anmälningar och träffar barn och 
unga som på olika sätt far illa.
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 DE SOM VAR så försiktiga. Träffade 
inga människor. 

– Men vi handlade på affären,  
berättar Gudrun. 

För henne började det med diarré,  
för Arne med feber som gick upp  
och ned. De fick båda problem med 
andningen och fick åka ambulans in  
till Centralsjukhuset. 

Gudrun kunde fortsätta vårdas på 
infektionsavdelningen, medan Arne  
blev sämre och hamnade i respirator  
på intensivvårdsavdelningen där han  
låg nedsövd i fem veckor. Av den tiden 
minns han ingenting. 

Träningen tog dem tillbaka 

När Arne vaknade upp kunde han inte 
röra sig och fick hjälp att äta och sköta 
sin hygien. 

– Då kände jag mig missmodig men 
sen så kom fysioterapeuterna in i bilden, 
säger Arne. 

Ben- och armträning, resa sig ur sängen. 
Från rullstol till gåstol och rullator. Små 
små steg framåt. Nu går han med bara 
en krycka till hjälp. Så fort balansen blir 
bättre är målet att släppa även den. 

Gudrun kom hem flera veckor före 
Arne, i rullstol. För henne blev sjukgym-
nastiken också viktig. Och dotterns hjälp  
med trappträning. Hon har fortfarande 
rullatorn som hjälp. 

Fysioterapeuterna står redo  

att hjälpa de äldre 

I våras förberedde sig fysiopterapeuterna 
på hemsjukvården i Karlstads kommun 
för att ta emot äldre som skulle behöva 
ha hjälp tillbaka till vardagen igen efter 
en genomgången Covid-19-infektion. 

– Tidigare tänkte man att är du 
senior och får Covid-19 så är risken stor 
att du avlider. Det är en allvarlig sjukdom  
som många inte klarar, men vi ser också 
att flera kan återvända hem och det är 

Gudrun och Arne Holmström, 78 år, drabbades  
båda hårt av corona. Men nu är de tillbaka  
i vardagen igen. Förutom den egna viljan har  
kommunens fysioterapeuter varit till stor hjälp. 

GUDRUN OCH ARNE ÖVERLEVDE COVID-19
positivt tycker vi, säger Anna-Karin 
Westlund, enhetschef på hemrehab öst. 

Nu har smittspridningen tagit  
fart igen och fysioterapeuterna gör sig 
återigen redo för att fler äldre kommer 
att behöva deras hjälp. 

– Jag tror att restsymptomen hos de 
som insjuknar under hösten och vintern 
kommer att synas för oss till våren, säger 
fysioterapeuten Cornelia Proper. 

Fortfarande trötta och andfådda 

Tung andning, utmattning och kognitiva  
problem såsom minnessvårigheter och 
förvirring. Det är några av de så kallade 
restsymptomen efter Covid-19. 

Trots att det har gått mer än ett 
halvår så vittnar både Gudrun och Arne 
om andfåddheten, tröttheten och lukten 
och smaken som försvann. Trots de  
kvarvarande sviterna är makarna ändå 
tacksamma för att de åter är på benen 
och att de överlevde. 

– Det är lätt att ge upp när man 
ligger där. Men jag tänkte ”nej jag bara 
ska tillbaka”. Och när jag sedan märkte 
att det gick framåt dag för dag så 
fortsatte jag kämpa, säger Arne.   
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Mikael Almehag

Arne och Gudrun Holmström 
firade 55-årig bröllopsdag 
under tiden de låg inlagda  
på sjukhus med corona. Nu  
är de tillbaka till vardagen 
igen tack vare god hjälp från 
kommunens fysioterapeuter, 
en av dem är Cornelia Proper. 

FYSIOTERAPEUTERNA HJÄLPTE DEM TILLBAKA
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Linn Sönstebö Mossberg är Årets Sola 2020! Hon  
får priset för att hon utvecklat en unik mötesplats  
och för att hon ger hopp till utsatta människor.

– Det här är ett av de finaste priserna som finns,  
jag är väldigt glad och stolt, säger Linn. 

LINN ÄR ÅRETS 
SOLA 2020 

 LINN SÖNSTEBÖ MOSSBERG får 
utmärkelsen för att hon ger framtidstro 
och hopp till utsatta människor. Hon 
sprider glädje och upplevelser och har 
utvecklat Gamla Kraftstationen i Deje 
till en unik mötesplats där besökarna får 
ta del av både konst, kultur och kärlek. 

– Priset står för både värdskap och 
entreprenörskap, det står för allt det jag 
brinner för, men aldrig trodde jag skulle 
kunna bli belönad för. Även om jag fått 
priset så finns det många fler solar runt 
mig som ska känna sig delaktiga, säger 
Linn Sönstebö Mossberg.

Linn har under många år varit 
engagerad i teaterföreningen Ulleruds 
teateraktörer och 2008 började de  
spela teater i Gamla Kraftstationen.  
Idén dök tidigt upp att de borde öppna 

konsthall och kafé i kraftstationen.  
Men det skulle dröja till 2013 innan  
idén blev verklighet. Första åren var  
det enbart ideella krafter, idag är  
Linn anställd som verksamhetsledare.

– Jag är så stolt att vi utan kapital 
och utan att vara ett namn från början 
idag driver ett så starkt varumärke. 
Missförstådda människor har hittat en 
plats hos oss, dörren står alltid öppen 
och vi har blivit en stor familj, här 
behöver ingen bevisa något.

En viktig del av verksamheten har 
varit att jobba med allas lika värde.  
I kraftstationen ryms både konstverk  
av daglig verksamhet och utställningar 
av kända namn som Efva Attling. 

– Det är variationen av affischnamn 
och okända talanger som gör den unika 

OM UTMÄRKELSEN ÅRETS SOLA 
Målbilden för utmärkelsen är Eva-Lisa 

Holtz, den driftiga och gästvänliga 
värdshusvärdinnan som levde och 

verkade i Karlstad på 1700-talet. Hon 
kallades för Sola i Karlstad och likt 

henne vill vi att våra gäster, invånare  
och företag ska trivas och må bra.

Under några månader i vintras kunde 
Karlstadsborna nominera kandidater via 
Karlstads kommuns webbplats. Totalt 
kom cirka 60 nomineringar in och juryn 
hade ett tufft arbete med att välja en 

vinnare. Årets Sola får förutom äran en 
fin statyett och 20 000 kronor.

mixen – det ska beröra på många plan. 
Alla ställer ut på samma villkor och för att 
de har talang som tar sig olika uttryck.

Vad kommer du göra med  

prispengarna, 20 000 kronor?

– Jag vill belöna min lilla familj med att 
vi gör något tillsammans, sedan blir det 
nog ett tårtkalas med hela kraftstations-
familjen, säger Linn med ett stort leende. 

 Text: Linda Olsson Foto: Ellinor Berggren

Årets Sola prisas för sitt arbete 
med Gamla Kraftstationen och  
får förutom äran och pengar en  
fin statyett.



Behöver du någon att prata med?
På grund av coronaviruset kan barn  
och vuxna som redan har det kämpigt 
vara extra utsatta. Många studerar  
och arbetar hemifrån och vi uppmanas 
att umgås med så få som möjligt. Det 
gör att risken för våld och utsatthet  
i hemmet ökar liksom risken för miss- 
bruk, ensamhet och psykisk ohälsa. 

På karlstad.se/coronaoro har  
vi samlat kontaktuppgifter till olika 
verksamheter som kan ge hjälp och 
stöd om du eller någon du känner  
har det extra tufft just nu.

Är du över 70 och behöver  
hjälp med ärenden?
Vi har gjort det enklare för personer 
över 70 år att få hjälp av hemtjänsten 
med matleverans, inköp och ärenden. 
Åldersgränsen för förenklad bistånds-
bedömning för vissa hemtjänst-
insatser har sänkts från 75 till 70 år. 
Beslutet gäller tills vidare. Du kan  

söka hjälpen via Kontaktcenter på 
telefon 054-540 00 00 eller genom  
att fylla i en ansökan som du hittar  
på e-tjanster.karlstad.se

Det du gör spelar roll
Det just du gör spelar roll – för alla.  
Tack för att du följer myndigheternas 
rekommendationer. Skydda dig  
själv och andra genom att: 
• stanna hemma även om du bara 

känner dig lite sjuk 
• tvätta händerna ofta med tvål  

och vatten 
• håll avstånd till andra både  

inomhus och utomhus 
• begränsa dina fysiska kontakter och 

undvik platser där människor samlas.

Tänk på att läget kan förändras med 
kort varsel. Eftersom denna tidning 
trycks långt i förväg så kan vi inte veta 
vad som hänt när tidningen delas ut. 
För att få aktuell information om vad 

som gäller Karlstads kommuns verk- 
samheter med anledning av corona-
viruset, gå in på karlstad.se/corona

Sprid bara glädje i jultid
Tack för att du håller i och håller  
ut. Det är en prövningarnas tid  
och julen blir kanske inte riktigt  
som den brukar vara eller som du  
hade förväntat dig. Vet du någon  
som är ensam i jul? Glöm inte att 
fortsätta visa omtanke och höra  
av dig och visa att du finns där.

Visa omtanke och ta hand om varandra
EN ANNORLUNDA JUL

Det blir ett annorlunda lucia-, jul- och nyårsfirande i  
år på grund av den pandemi vi befinner oss i. Tillsammans  

gör vi vad vi kan för att allt ska bli så bra som möjligt.

NÄSTA NUMMER AV VI I KARLSTAD KOMMER DEN 18 FEBRUARI18
FEBRUARI

Ha en riktigt god jul och  

ett gott nytt år önskar  

vi på Karlstads kommun!


