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VI I KARLSTAD

agera för en global utveckling och också 
visa vilka resultat svenskt bistånd ger 
för att minska fattigdom och förtryck  
i världen, säger Carin Jämtin, general- 
direktör på Sida.

Inspirerande aktiviteter

Men trots att andelen människor som 
lever i extrem fattigdom har halverats 
mellan 1990 och 2010 och fortsätter att 
minska stadigt, är det fortfarande långt 
kvar innan vi har en rättvis värld.

Under Globala Karlstad arrangerar 
Karlstads kommun tillsammans med 

Sida en mängd olika aktiviteter  
för att inspirera till ett hållbart 

levnadssätt. Evenemanget 
innehåller allt från film- 
visning till global yoga, 
utställningar, föreläsningar 
och modevisning.

– Vi hoppas att många 
Karlstadsbor, skolor, företag och 

föreningar är med oss i arbetet för en 
rättvisare och hållbarare värld, avslutar 
Carin Jämtin.  Text: Linda Olsson

 KARLSTAD är en av sju kommuner i 
landet som utsetts till global kommun 
av biståndsmyndigheten Sida.

– Det betyder att vi är en kommun 
som tänker globalt men agerar lokalt. 
Det handlar om att vi i vårt arbete ska 
bidra till de 17 Globala målen för 
hållbar utveckling, säger Ulf Nyqvist.

Bidra till hållbar värld 

Arrangemanget Globala Karlstad syftar 
till att uppmärksamma global utveck-
ling och hur vi som invånare kan vara 
med och bidra till en mer håll- 
bar värld. 

Det är lätt att få en 
dyster bild av världen 
när vi ser bilder på 
krig och hör om 
demokratier som  
faller sönder. Men 
faktum är att väldigt 
mycket har blivit bättre.

–  Fattigdomen minskar 
och fler barn än någonsin går i skolan. 
Vi vill sprida kunskap om hur man kan 

Tänk globalt och agera lokalt! Genom arrangemanget Globala Karlstad  
8–21 oktober vill Karlstads kommun tillsammans med Sida inspirera dig  
som Karlstadsbo att försöka leva på ett mer klimatsmart och hållbart sätt.

– Vi kan alla bidra med något litet för att skapa en bättre värld, säger  
Ulf Nyqvist, kommundirektör i Karlstads kommun. 

AGERA LOKALT  
OCH BIDRA TILL  
EN BÄTTRE VÄRLD

Tryck: Strokirk-Landströms AB,  
ISO 14001-certifierat tryckeri.  
Tryckt på FS C-märkt papper.
Upplaga: Cirka 47 000 ex.
Distribution: Posten, delas ut  
till alla hushåll i Karlstads kommun.

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

GLOBALA KARLSTAD

SE PROGRAMMET  

PÅ MITTUPPSLAGET

Världens länder har kommit överens  
om 17 mål, Agenda 2030, som  

ska hjälpa oss att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och 
ojämställdhet och lösa klimatkrisen.  
För att nå målen krävs engagemang  

hos världens ledare, våra lokala  
politiker och hos alla medborgare. 

MÅL SOM BERÖR OSS ALLAUlf Nyqvist, kommundirektör, Karlstads kommun  
och Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.
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De skänker nytt liv åt gamla pryttlar och hjälper  
arbetslösa att komma på fötter igen. Solareturen gör inte bara  
miljön en tjänst, de tar också ett socialt ansvar där de försöker  

att ge stöd till de som behöver det som mest. Ledorden är  
“alla ska ha råd”. 

 FÖRRA ÅRET SÅLDES cirka 250 000 
prylar på Solareturen, med ett snittpris 
på 30 kronor styck. Prisnivån är låg för 
att alla ska ha råd.

− De som ska flytta hemifrån kan köpa 
ett helt boende här för ett par tusen 
kronor, med riktigt fina grejer, säger Birgit 
Jansson, administratör på Solareturen.

Allt som kommer in tas tillvara  
och lagas om behovet finns. Ibland  
kan det gömma sig en detalj inuti en 
gammal pryl som kan användas till  
att komplettera något nytt.

− Allt som är trasigt, eller inte går 
att laga eller sälja, plockar vi isär. Vi 

sorterar metaller, hårdplaster med mera 
och skickar det vidare till återvinning. 
Ingenting kastas, säger Urban Andersson, 
butiksansvarig på Solareturen.

Stöttar arbetslösa

Förutom Solareturens miljötänk och 
tillvaratagande av minsta lilla skruv, så är 
de även en arbetsmarknadsverksamhet.

− Vi sysselsätter cirka 100 deltagare 
som kommer ifrån olika instanser och 
med olika uppdrag. Nytt för i år är även 
att förvaltningar i kommunen anlitar  
oss för att hjälpa till med bland annat 
kvotlägenheter och startpaket till 

nyanlända i kommunen. Vi plockar ihop 
grejer till en hel lägenhet, för två–tre 
personer, för runt 6 000 kronor, förklarar 
Urban stolt.

Skräp blir skatt

Solareturen får även in nyare föremål, 
två stycken möbelföretag i Karlstad 
skänker sporadiskt sina lagervaror och 
visningsexemplar. Det bästa av allt är  
att alla får chansen att roffa åt sig de 
bästa fynden.

− Vi plockar ut nya varor hela tiden, 
alla som kommer in ska få chansen att 
fynda något riktigt fint. Det kan stå 
grejer undangömda fram till eftermid-
dagen, säger Urban med ett lurigt leende.

− Vi får ofta in prylar som folk letat 
länge efter, som inte går att hitta någon 
annanstans, här går det att fynda det 
mesta, säger Birgit.   
 Text: Sanna Olsson Foto: Lisa Härdne

SOLARETUREN  
KARLSTADS
SKATTGÖMMA

Under Globala Karlstad kommer 
Solareturen att ha kvällsöppet den  
16 oktober. Åk dit och ta del av fina 

erbjudanden, delta i roliga tävlingar med 
mera. Klicka in på karlstad.se/ 

globalakarlstad för mer information.
Öppettider: Tisdag–fredag kl. 11–16.
Kvällsöppet: 16 oktober, kl. 11–19.

Besöksadress: Spårgatan 3,  
Karlstad.

Psst!

Birgit Jansson, administratör och  
Urban Andersson, butiksansvarig  
på Solareturen fyller ständigt på  
hyllorna med nya unika prylar.



Den 8–21 oktober är globala frågor i fokus  
när Karlstads kommun tillsammans med Sida 
arrangerar Globala Karlstad. Låt dig inspireras  
att agera lokalt och på så vis påverka globalt,  
både i det stora och det lilla. Varmt välkommen  
att uppleva utställningar, föreläsningar, global yoga  
och modevisning! Det mesta är gratis och öppet  
för alla. Läs mer på karlstad.se/globalakarlstad
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PROGRAM GLOBALA KARLSTAD

FOTOUTSTÄLLNINGEN SURVIVORS
Survivors är ett samarbete mellan UNDP (United Nations 
Development Programme) och den svenskeritreanska fotografen 
Malin Fezehai, som tagit fotografier i fem afrikanska länder. UNDP 
arbetar med att förebygga och motverka våldsbejakande extremism.

Porträtten visar modet och styrkan hos människor som byggt  
upp sina liv igen, trots det fruktansvärda de har genomlevt. 

Datum: Utställningen pågår 4–17 oktober. Plats: Karlstad CCC, 
entréplan. Fri entré.

INVIGNING MED FILMFESTIVAL  
OCH FÖRELÄSNING

Globala Karlstad inleds med Glocal Film Festival med före- 
läsning från Gapminder måndagen den 8 oktober på Filmstaden. 

Filmen Happening berör det globala målet Hållbar energi  
för alla och handlar om hur grön energi skapar arbetstillfällen,  
är vinstdrivande och får samhällen att växa sig starkare.  
Engelskt tal och text.

Tid: Måndagen den 8 oktober kl. 13–16. Filmen börjar  
kl. 13.30 och föreläsningen kl. 15. Plats: Filmstaden Karlstad.  
Fri entré. 

Det bjuds på fika. Anmälan görs på glocalfilmfestival.com  
klicka på Karlstad på kartan. Begränsat antal platser.

8 ok
to

be
r

Utställningen beskriver de 17 globala målen som världens ledare 
förbundit sig att uppnå till år 2030. Att avskaffa extrem fattig- 
dom. Att minska ojämlikheter i världen. Att lösa klimatkrisen.  
Att främja fred och rättvisa. Utställningen har tagits fram av 
svenska FN-förbundet.

Datum: Utställningen pågår dagligen 8–21 oktober. Plats: 
Naturum Värmland, Mariebergsskogen, Karlstad. Fri entré.

Presentation om Agenda 2030 och de 17 globala målen, av 
Heleen de Goey, informatör på UNDP. Tid: Lördag 13 oktober  
kl. 14. Plats: Naturum Värmland. Fri entré.

Tipspromenad i Mariebergsskogen, tema Globala Karlstad.  
Datum: 12–18 oktober. Plats: Naturum Värmland. Pris: 5 kr.

FOTOUTSTÄLLNING  
OM GLOBALA MÅLEN8-21 ok

to
be

r

4-17 ok
to

be
r
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PROGRAM GLOBALA KARLSTAD
HÅLLBAR MODEVISNING  
OCH UTSTÄLLARE 

Fredagen den 12 oktober bjuds det på modevisning i Mitt  
i City med kända Karlstadsprofiler som mannekänger. De 
kommer att visa Fairtrade- och miljömärkta kläder, liksom 
second hand och re:make.

Biståndsmyndigheten Sida medverkar med quiz, där du  
kan testa hur bra koll du har på läget i världen och samtidigt 
uppdatera din världsbild. Du kan också tävla och ställa  
frågor till kommunens konsument- och miljörådgivare.

Röda Korset i Karlstad berätter hur du kan göra en insats 
genom att möta någon som är ny i Sverige, besöka äldre  
och ensamma eller jobba i Röda Korsets secondhand butik. 

Mötesplats Galaxen riktar sig till alla nyanlända ungdomar i 
åldern 13–20 år som bor på HVB-hem, stödboende, i familjehem 
och i nyanlända familjer. Kom och träffa personal och ungdomar! 

Vill du bli familjehem? Att vara familjehem eller jourhem innebär 
att du och din familj tar emot barn och ungdomar i ert hem för 
längre eller kortare tid. Träffa personal från Karlstads kommun 
som berättar mer.

Löfbergs bjuder på en kaffenyhet som stöttar unga kaffebönder  
i Colombia. Coop City bjuder på ekologiska godsaker och 
Fairtrade-fika.

Tid: Fredagen den 12 oktober, modevisning kl. 12. Utställare  
kl. 11–17. Plats: Mitt i City, vid scenen. Fri entré.

Nyfiken på hur det går till när Karlstads Energi värmer  
staden med förnybar och återvunnen fjärrvärme? Fjärrvärmen 
firar 70 år med en riktig familjefest! Datum: Lördagen den  
20 oktober. Läs mer på karlstadsenergi.se

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Lyssna på en inspirerande föreläsning med  
Catarina Rolfsdotter-Jansson om hur du tar  
hand om dig själv och planeten. Catarina är  
journalist, författare och yogainstruktör.  
Hon utgår från sin bok ”Handbok för en  
hållbar människa”. 

Direkt efter föreläsningen kan du gå  
på Global yoga. Det är en yogaform  
som passar de flesta då det är en  
enkel och kravfri yogaform. Yogapasset  
hålls av instruktörer från KMTi och Actic.

Vi lottar ut 15 exemplar av Catarinas bok under kvällen och bjuder 
på Fairtrade-märkt te och frukt. Tid: Onsdagen den 10 oktober, 
föreläsningen är kl. 18.00–19.00. Yogan är kl. 19.30–20.30.  
Plats: Karlstad CCC. Fri entré. Anmäl dig på karlstad.se/
globalakarlstad senast den 8 oktober. Begränsat antal platser.

INSPIRERANDE FÖRELÄSNING 
OCH GLOBAL YOGA

Catarina Rolfsdotter-Jansson

12 ok
to

be
r

20 ok
to

be
r

10 ok
to

be
r

Alla insekter och småkryp är viktiga för att våra ekosystem  
ska må bra och fungera. På Skaparverkstan kan du hjälpa bin, 
humlor och andra insekter att hitta någonstans att bo genom  
att bygga ett insektshotell. Vi pysslar också fantasifulla insekter 
som vi fotar och filmar. 

Ålder: 8–13 år. Tid: 13 oktober kl. 12–16. Plats: Skaparverkstan, 
bibliotekshuset plan 2. Drop-in. Inga förkunskaper eller föranmälan 
krävs. Fri entré.

PYSSLA SMÅKRYP OCH  
BYGG INSEKTSHOTELL13 ok

to
be

r

Solareturen har kvällsöppet den 16 oktober. Det blir tävlingar  
och kul erbjudanden. Solareturen är en del av Karlstads kommuns 
arbetsmarknadsverksamhet och ger möjlighet för arbetsträning  
för cirka 100 personer. Här hittar du second hand-varor till hemmet. 
Hela dagen kan du fynda och få 20 procent på ordinarie pris!

Tid: 16 oktober kl. 11–19. Plats: Solareturen,  
Spårgatan 3 Karlstad.

KVÄLLSÖPPET PÅ  
SOLARETUREN 16 ok

to
be

r

FJÄRRVÄRMEN FIRAR 70 ÅR
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Karin Magnusson, köksansvarig på Hagaborgs- 
skolan och Klara Perhamre, projektledare för  
Klimatsmart mat, lagar Karins goda tomatlasagne.

 SEDAN PROJEKTET startade har 
matsvinnet minskat rejält, närmare 
34 procent sedan 2015. Klimatpåverkan 
från köttkonsumtionen i skolköken har 
under samma period minskat med drygt 
40 procent. 

– Vi har arbetat hårt och det är 
glädjande när vi kan se att det har gett 
resultat. Matsvinnets minskning innebär 
att drygt 30 ton mat per år tagits till- 
vara istället för att ha hamnat i soporna,  
säger Klara Perhamre, projektledare  
för Klimatsmart mat. 

– Att slänga mat är inte bara dåligt 
för vår planet. Det kostar också mycket 
pengar. Genom det minskade matsvin-
net har vi sparat cirka 1,5 miljon kronor 
per år, säger Klara Perhamre.  

Projektet pågår fram till årsskiftet. 
Målet är att öka den klimatsmarta 
maten i kommunens förskolor, grund-

skolor och gymnasieskolor samt öka 
kunskapen om varför man bör välja 
klimatsmart mat. 

– Våra duktiga kockar som är 
engagerade i hållbarhetsfrågor är nyckeln 
till vår framgång. 2017 blev vi, som 
första kommun i Sverige, utsedda till 
Årets hållbara skolmatskommun i 
White guide junior. Det är ett kvitto  
på att vi är på rätt väg.  

I kommunens skolmatsalar serveras 
svenskt, närproducerat och ekologiskt  
i så stor utsträckning som möjligt. 

– Att laga mat från grunden med 
klimatsmarta råvaror och ta tillvara  
på maten som blir över är en viktig  
del i arbetet, säger Karin Magnusson, 
köksansvarig på Hagaborgsskolan. 

På karlstad.se/klimatsmartmat kan 
du läsa mer.  

 Text och foto: Caroline Sörensen

I Karlstads kommun pågår projektet Klimatsmart mat. Syftet är 
att göra skolmåltiderna hållbara och klimatsmarta. 

MINSKNING AV  
MATSVINNET I  
SKOLORNA 

100 g hackad gul lök 
100 g grovriven morot 
500 g krossad tomat 
50 g chilisås 
100 g röda linser 
400 g keso 
350 g lasagneplattor 
100 g riven ost 
1 msk tomatpuré  
4 dl mjölk 
1 dl grädde 
2 stycken vitlöksklyftor 
1 tsk salt 
1 tsk farinsocker 
1 krm svartpeppar 
1 tsk oregano 
5 g grönsaksbuljong 

GÖR SÅ HÄR 
Bryn löken och morötterna i rapsolja och 
tillsätt tomatpurén. Tillsätt krossade 
tomater, chilisås, buljong och samtliga 
kryddor. Tillsätt linserna och låt dem 
mjukna i vätskan. Smaka av med socker. 
Blanda i mjölk och grädde och tillsätt till 
sist keson. Varva lasagneplattor med 
såsen och strö över den rivna osten på 
toppen. Gratinera i ugnen i 30 minuter  
på 180–200 grader. 

TIPS!
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 – ATT VARA FAMILJEHEM 

innebär att ta emot ett barn 
eller en ungdom från 0–18 år  
i sitt hem och stå för den 
vardagliga omsorgen.  
Uppdragen varierar i tid,  
allt ifrån kortare perioder till flera år, 
förklarar Ida Paegle, socialsekreterare  
på resursenheten, familjeavdelningen.

Ett nytt kapitel

För många barn och ungdomar som  
har det svårt kan det vara livsavgörande 
att få en chans att börja om på nytt i ett 
familjehem. Anledningarna till varför  
de inte kan bo kvar hemma varierar, 
familjen kan till exempel ha problem 
med missbruk eller psykisk ohälsa.

– Vi har alltid ett stort behov av nya 
familjehem, i dagsläget söker Karlstads 

kommun familjehem till 
15 barn och ungdomar i 
åldrarna 2–17 år.

Stöd på andra sätt

Om du inte har möjlighet  
att agera familjehem finns det andra  
sätt att bidra med hjälp. Du kan till 
exempel bli kontaktfamilj, avlastnings-
familj eller kontaktperson. Har du 
funderingar kring de olika uppdragen 
och vad de innebär kan du höra av dig  
till resursenheten.

– Var inte rädd att höra av dig! 
Genom att anmäla ditt intresse binder 
du inte upp dig på något, ställ gärna  
frågor, säger Ida. 

Gå in på karlstad.se/familjehem för 
mer information och intresseanmälan.  

 Text och foto: Sanna Olsson

Många barn och ungdomar lever i så svåra familje- 
situationer att socialtjänsten bedömer att de ska bo i  
familjehem. Det är stor efterfrågan på familjehem,   

vill du bidra med en hjälpande hand? 

BLI FAMILJEHEM

Intresserad av att veta mer? Välkommen på informationskväll på Karolinen den 24 oktober kl. 18–20. 
Anmäl dig senast 19 oktober via familjehemsenheten@karlstad.se

Ida Paegle,  
socialsekreterare.

HITTA REPARATÖRER  
OCH ANNAT DU BEHÖVER

Har du prylar som behöver lagas eller älskar du att fynda på 
loppis? För att underlätta för Karlstadsborna finns nu alla 
stadens klimatsmarta aktörer samlade i en gemensam karta – 
Återbrukskartan!

I kartan finner du en mängd olika ställen: antikaffärer, cykelverkstäder, 
elektronikreparatörer och mycket mer. Förhoppningen med kartan är att  
både boende och besökare i staden ska upptäcka andra alternativ än att  
köpa nytt. Klicka in på karlstad.se/aterbrukskartan för att se hela kartan!

Fo
to

: 
S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



KARLSTAD.SE

AKTUELLT I GLOBALA KARLSTAD

Gå på skattjakt eller tipspromenad, var  
med om en spännande rovdjursstund 
eller lär dig mer om olika djur och kom 
nära och klappa dem. Du kan också 
uppleva en natt på Naturum!

SKATTJAKT I SKOGEN
Tid: 27 oktober–4 november dagligen  
kl. 11–17. Pris: 25 kronor. 

ROVDJURSSTUND
Tid: 29 oktober–2 november,  
måndag–fredag kl. 13. Pris: 30 kronor.

TIPSPROMENAD FÖR HELA FAMILJEN
Tid: 26 oktober–1 november, kl. 11–17 
tema Spindlar 2–8 november, tema 
Grottor. Pris: 5 kronor.

DAGENS DJUR
Vi berättar om djurets beteenden  
och du får komma nära och klappa.  
Tid: 30 oktober–1 november, tisdag– 
torsdag kl. 14, samling Stallbacken.  
Pris: Gratis.

NATT PÅ NATURUM
Följ med vår guide in i skogen. Med  
ficklampor försöker vi hitta nattdjuren.  
Tid: 30 oktober–1 november, tisdag–
torsdag kl. 18. Ålder: Barn 9–11 år. 
Pris: 150 kronor. 

Boka på Scalateatern 054-19 00 80 
eller ticketmaster.se Begränsat  
antal platser.

Välkommen till Europa Direkt Karlstad –  
din direktlänk till Europa. Här kan du ställa 
frågor och få veta mer om Europeiska 
unionen samt beställa broschyrer och  
annat material. Här finns personal som  
kan komma ut till din skola, förening eller 
organisation och föreläsa om EU samt 
hjälpa dig komma i kontakt med EU:s  
olika institutioner.

Europa Direkt Karlstad finns i Biblioteks-
huset tillsammans med Kontaktcenter. 
Öppettider: Vardagar kl. 8–17. Läs mer  
på karlstad.se/europadirekt 

På höstlovet kan du måla brädspels- 
figurer, lära dig hur en 3D-skrivare fungerar 
och prova att måla i 3D med 3D-pennor.  
Ledare från Studiefrämjandet finns på 
plats. Ålder: 8–13 år (barn under 8 år  
i vuxet sällskap). Tid: 29–30 oktober,  
kl. 13–17. Plats: Skaparverkstan,  
plan 2 i Bibliotekshuset. Drop-in, ingen  
föranmälan krävs. Kostnadsfritt. Läs  
mer på karlstad.se/skaparverkstan

Karlstads kommun har halverat energi-
förbrukningen i de elljusspår där det  
har gjorts ett byte från halogen-lampor  
till miljövänligare och energieffektivare 
LED-lampor. När arbetet är klart ska alla 
tretton spår lysa med hjälp av LED-lampor. 
I dagsläget har fem elljusspår fått det 
miljövänligare alternativet.   

HÖSTLOV I MARIEBERGSSKOGEN

HAR DU FRÅGOR OM EU?

MILJÖVÄNLIGARE  
ELLJUSSPÅR I KOMMUNEN

FIGURMÅLA PÅ HÖSTLOVET

ÄR DU EN FRAMTIDA  
SAMHÄLLSHJÄLTE?

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 6 DECEMBER

6
DECEMBER

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.

Sjuhundra personer i Karlstads och 
Hammarös kommuner är verkliga hjältar 
– de är gode män. Som god man ser du  
till att en annan persons vardag fungerar, 
att hen kan ta del av samhället och leva 
ett så självständigt liv som möjligt.  

 ATT VARA GOD MAN är ett upp- 
drag som är viktigt på riktigt och är ett 
åtagande som gör stor skillnad i en  
annan människas liv. 

Den som behöver en god man kan  
ha svårt att sköta sin ekonomi eller  
har svårigheter att bevaka sina egna 
rättigheter. 

En god man får till exempel ta hand  
om den personliga ekonomin. Det kan  
till exempel handla om att betala 
räkningar, sköta myndighetskontakter 
eller att ha kontakt med vården. 

Vill du bli god man – läs mer på 
karlstad.se/godman


