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VI I KARLSTAD 

När coronapandemin satte stopp för evenemangen  
lyste istället tusentals lampor upp Karlstadsbornas 
hjärtan ute på Sandgrundsudden. Den populära ljus-
promenaden är tillbaks i år igen – med start på lucia.

LJUSPROMENADEN ÄR TILLBAKS  
PÅ SANDGRUNDSUDDEN

LJUSPROMENADEN blev en stor  
succé förra året och en ljuspunkt  
för Karlstadsborna när det kändes  
som mörkast.

– Vi ville ha något som lyste  
upp Karlstad men utan att folk  
skulle samlas, säger Ulrika Lassing, 
arrangemangskonsult på Karlstads 
kommun och en av initiativtagarna  

till ljuspromenaden.
Kommunen överöstes med positiv 

feedback och för att alla skulle ha 
möjlighet att få ta del av promenaden 
förlängdes den i två veckor. 

Nu är den tillbaka. Du kommer  
att känna igen en del figurer och 
installationer från förra året, men det 
blir också en del nyheter.

– Det ska bli ännu mer barnvänligt  
och vi kommer att ha större fokus på  
de små gångarna ute på udden, säger 
Ulrika Lassing.

Ljuspromenaden har premiär den 
13 december. Då kommer också kören 
Selmas systrar att sjunga luciasånger. 
Lördagen den 18 december, klockan 
14–17, blir det aktiviteter för hela 
familjen; interaktiva ljusinstallationer 
där barnen själva kan testa, varm saft 
och pepparkakor, julmusik och annat 
kul. Ljuspromenaden går att uppleva 
fram till den 9 januari. 

 Text: Kristina Ohlsson

Ljuspromenaden blev en  
ljuspunkt för Karlstadsborna  
under pandemin förra vintern.  
Nu är den tillbaks i år igen –  
med både några nyheter men  

också en del igenkänning  
från förra året.

Ulrika Lassing,  
arrangemangs- 

konsult, Karlstads  
kommun.

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


NÖJET BLEV KORT  
förra vintern när skridsko-
banan tvingades stänga  
på grund av striktare 
restriktioner i och  
med coronapandemin.

– Nu kommer vi  
att hålla den öppen  
hela vintern så länge  
inte läget förändras  
och det kommer några nya  
restriktioner, säger Josefin Wedin, 
centrumsamordnare på Karlstads 
kommun.

Skridskobanan, som ligger  
mellan statyn och fontänen, har en 
rink som är tio gånger tio meter  
där man kliver på, för att sen kunna 

åka ut på en 80 meter lång 
slinga med staket runt. 

På plats finns torg-
värdar som lånar ut 
skridskor och hjälmar  
från Fritidsbanken. De 

kommer att finnas i en  
av de gula torgbodarna  
på vardagar klockan  
12–18, lördagar 7.30–18  
och söndagar 10–18.

– Vi hoppas att skridskobanan  
ska bli en mysig mötesplats som  
bidrar till ett mer levande centrum, 
säger Josefin. Planen är att skrid- 
skobanan ska vara öppen fram  
till 6 mars.  

 Text: Kristina Ohlsson

I år får skridskobanan revansch och kan öppna  
upp på Stora Torget. 10 december är det premiär!

NU ÖPPNAR SKRIDSKO- 
BANAN PÅ STORA TORGET
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Det är den mest hektiska tiden på  
året för dig och dina kollegor just nu,  
eller hur?
– Ja, mellan 30 oktober och 2 april  
har vi dygnet-runt-jour. Vi måste hela  
tiden bevaka vädret och sätta in resurser 
efter behov. Vi har tät kontakt med  
en meteorolog.

Vad är den vanligaste synpunkten  
du får kring snöröjningen?
– Det är nog att de tycker det tar  
för lång tid.

Men ni har en del att ploga va?
– Ja, i hela kommunen har vi 25 mil  
gång- och cykelvägar, 45 mil bilvägar  
och 42 mil enskild väg.

Vart åker ni först?
– Alltid gång- och cykelvägar först,  
där är stråken från bostadsområden  
till Tingvallastan prioriterade. Sen kommer 
busslinjenätet, trafikleder och större 
huvudgator samt Norrstrand, Kvarnberget, 
Viken och Haga. Därefter övriga gator, 
bostadsområden och enskilda vägar.

Vilket är ditt starkaste minne från  
jobbet med vinterväghållning?
– Jag har arbetat i elva år i kommunen  
men inte haft ansvar för snöröjningen  
hela tiden. Jag måste säga förra året  
i januari när prognosen sa att det skulle 
komma 7 centimeter snö, men istället  
blev det 25 centimeter.

Hur många fordon har ni att ta till då?
– Vid sådana kraftiga snöfall har vi som 
mest runt 100 enheter ute samtidigt.

Vad vill du säga till dem som tycker att 
det tar för lång tid att få sin väg snöröjd?
– Ta det lugnt, vi kommer så fort vi kan! 

Josefin Wedin,  
centrumsamordnare,  
Karlstads kommun.

…Christer Svensson,  
produktionsledare och  
ansvarig för vinter- 

väghållningen i Karlstad.

Hallå där…

10 december  
till 6 mars kan du  
åka skridskor på  

Stora Torget  
i Karlstad.
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“Vi har bara kört på”

Att jobba hemifrån under pandemin  
har aldrig varit något alternativ för 
Ingela, Karim och deras kollegor på 
hemtjänsten i Vålberg. På orten är ett 
90-tal kunder beroende av deras hjälp 
och omsorg för att klara sin vardag.  
Det kan handla om hjälp med disk, 
sopor, att laga mat, duscha, gå på 
toaletten, få på stödstrumpor, lägga  
om sår, provtagningar, medicinering  
och olika förflyttningar.

“VEM ÄR DET?”

“DET ÄR KARIM”

“ÅH, ÄR DET DU”

Så kunde det låta ute hos en kund när 
hemtjänsten kom på besök i våras 
utrustade med munskydd och visir.

– Vi förvandlades till mångubbar 
eller rymdvarelser, men jag brukade 
ibland ta ned munskyddet innan jag 
klev in för att de skulle se vem som  
var där bakom, säger Ingela.

– Vi har bara kört på, följt Folkhälso-
myndighetens rekommendationer,  
det har inte funnits något annat att  
göra, säger Ingela.

I snitt besöker hon och Karim  
10–15 kunder på ett arbetspass. Ibland 
är de själva, ibland behöver de vara två. 
Dagen börjar alltid med morgonmöte 
där de läser igenom dokumentation från 
nattpatrullen och från kollegorna som 
gjort kvällspasset innan.

– Har någon ramlat som vi behöver 
ha extra koll på, eller har det hänt  
något annat som vi behöver känna till?, 
säger Ingela.

Ingrid är beroende av hemtjänsten

Idag är Ingrid Blom, 87 år, en av 
kunderna som ska ha besök. Hon 

I snart två år har Ingela och Karim arbetat med  
munskydd och visir för att skydda de äldre och 
sköra mot coronaviruset.

– Man vänjer sig och jag har nästan glömt bort  
hur det var när det var som värst, säger Ingela. 

INGELA OCH KARIM – TVÅ  
AV HEMTJÄNSTENS ÄNGLAR
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behöver tillsyn sex gånger per dygn och 
får hjälp med att ta sig upp ur sängen, 
klä på sig, toalettbesök och matlagning. 
Ingrid har amputerat sitt ben eftersom 
cirkulationen var för dålig. 

– Jag har haft hemtjänst i ett och  
ett halvt år, utan dem skulle jag aldrig 
klara mig, säger hon.

Sonen som bor nära handlar och 
hjälper henne med olika ärenden. Men 
många dagar är det ensamt och då blir 
besöket från hemtjänsten extra viktigt.

– Därför försöker vi nyttja tiden  
vi är hos en kund till att prata och fråga: 
Hur har du sovit i natt? Vad ska du se  
på tv sen? Och vad stod det i tidningen  
i morse? säger Ingela.

Vad är det bästa med jobbet?

– Att det är fritt och omväxlande,  

att det händer saker hela tiden,  
säger Ingela.

– Det känns bra att få träffa  
många olika människor och alltid  
göra mitt bästa för att de ska må  
bra, säger Karim som kom till Sverige 
från Afghanistan 2017 och fick arbete 
inom hemtjänsten där han snabbt  
blev väldigt omtyckt av både kunder  
och kollegor.

Hur får ni höra att ni gör  

ett bra jobb?

– Det är inte alltid som de säger 
något när man är på plats, ibland  
får man höra det i efterhand av en 
kollega. Eller så säger de: “Va roligt  
det var att se dig”. Många känner en 
väldig trygghet i att vi kommer på  
fasta tider.

Hemtjänstpersonalen fortsätter  
att skydda sig i mötet med kunderna, 
fast nu får de välja mellan munskydd 
och visir.

– De flesta bär munskydd, det har 
varit svårt att andas bakom visiret, så 
det är skönt att slippa det, säger Ingela.

Var kunderna oroliga i början när 

coronaviruset fick spridning?

– Ja de var lite nervösa i början och 
ställde många frågor. Men både de och 
vi har fått lita på att skyddsutrustningen 
hjälper, så har det varit under hela 
pandemin. Det har inte funnits något 
annat alternativ, säger Ingela.

Ställt upp för varandra

Hemtjänsten i Vålberg fick tidigt några 
fall av corona bland personalen. Lyckligt-
vis kunde de förhindra att smittan 
spriddes vidare till kollegor och kunder.

– Det har varit en utmaning med 
personal under pandemin, eftersom det 
har varit extra viktigt att vi stannat 
hemma vid minsta symptom. Vi har fått 
ta in en del ny personal men den ordinarie 
friska personalen har också ställt upp 
och jobbat mycket extra för att vi skulle 
få ihop allt, säger Anna Johansson, chef 
på hemtjänsten i Vålberg och fortsätter:

– De har varit helt fantastiska under 
den här perioden – riktiga änglar! 
 Text och foto: Kristina Ohlsson

Ingela Magnusson och  
Karim Hosseini har arbetat  

på hemtjänsten i Vålberg  
under pandemin. Här är de  

hos kunden Ingrid Blom.

JAG HAR HAFT HEMTJÄNST I ETT OCH  
ETT HALVT ÅR, UTAN DEM SKULLE JAG  

ALDRIG KLARA MIG.
Ingrid Blom

10–15 besök på en  
dag kan det bli för 
Karim och Ingela.
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– DET FINNS INGEN som sätter upp 
julgardinerna lika bra som Kristijan. 
Dessutom är han trevlig, lättsam och  
har ett fint sätt.

Det säger Ulla-Birgitta Magaji  
som har använt sig av tjänsten Fixar-
service under de senaste fem åren.

Hon har diagnosen ME/CSF, en 
neurologisk sjukdom som utlöses efter 
till exempel en influensa och är snarlik 
med långtidssymptomen vid postcovid.

Ulla-Birgitta som tidigare varit väldigt 
aktiv och ordförande i pensionärsför-
eningen SPF, har nu brist på energi och 
drabbas av kraftig trötthet som gör att 
hon bara kan vara igång några timmar  
åt gången innan hon måste vila igen. 

Hjälp 5–6 gånger per år

För henne har Fixarservice varit guld 
värt. De städar inte, putsar fönster eller 
tvättar, men hjälper till med sånt som  
är tungt och där det finns fara för 
fallolyckor. Såsom att byta batterier  
i brandvarnaren, sätta upp gardiner,  
ta fram julsaker och adventsljusstakar, 
plocka ned saker från vinden eller  
höga skåp, flytta in och ut ute- 
möblerna ur förrådet.

Ungefär 5–6 gånger per år får 
Ulla-Birgitta besök från Fixarservice.  
Nu senast tog Kristijan fram alla 
julsaker och adventsljusstakar hemma  
i lägenheten på Norra Infarten på 
Färjestad. Och de juliga kaffekopparna 

som står högst upp i skåpet. På våren  
tar han ut utemöblerna, och på hösten 
kommer han och ställer in dem igen.

Hoppas fler äldre ska nappa

“Fixaren” Kristijan Milivojev tror att  
det är många äldre som inte vet att  
man kan få så mycket hjälp helt gratis.

– Många säger också “det fixar  
min dotter”. Då brukar jag svara  
“ta en fika med henne istället så  
fixar jag med julgardinerna och byte  
av lampor och batterier under tiden”.

Ulla-Birgitta vill uppmana alla  
äldre att ta hjälp av Fixarservice. Själv 
tycker hon det är toppen!

– För mig är det guld värt. Den  
här tjänsten måste bara finnas kvar. 
 Text och foto: Kristina Ohlsson

Hör upp alla Karlstadsbor som är 75 år eller äldre!  
Ni har väl inte missat tjänsten Fixarservice? Kristijan 
och hans kollegor hjälper till med enklare sysslor  
i ditt hem – helt gratis.

Ulla-Birgitta har haft hjälp av  
Kristijan och Fixarservice de  
senaste fem åren, nu senast  

med att ta fram julsakerna  
inför advent.

Kristijan på Fixarservice tar ned  
julkaffekopparna åt Ulla-Birgitta.

Ring Kontaktcenter på 054-540 00 00 

eller beställ tjänsten själv via vår 

e-tjänst på karlstad.se/fixarservice

Du som är 75 år eller äldre  

kan få hjälp. Även yngre, som  

har trygghetslarm, kan  

nyttja tjänsten.

GULD VÄRT MED  
FIXARSERVICE

Vill du också ha hjälp i  
hemmet från Fixarservice?

https://karlstad.se/fixarservice


OMVÄNT MENTORSKAP HETER 

samarbetet mellan Karlstads kommun 
och Karlstads universitet där chefen  
är adepten och studenten är mentorn. 
Chefen får möjlighet att utveckla sitt 

ledarskap på ett nytt sätt medan 
studenten får inblick i arbetslivet.

Birgitta har en nyckelroll som  
chef för ekonomi- och verksamhets-
styrning med ansvar för planeringen  

Vad driver dig? 
– Att se människor växa och stärkas  
och kanske ibland stå i kulissen och  
titta på någon som inte har vågat gå  
ut på scenen förut och se hur den växer. 

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

Vad ska du göra för pengarna? 
– Det kom som en fin julklapp. En  

stor del av pengarna går nog till någon  
form av utveckling, en resa eller fortbild-
ning, för att fylla på så att jag orkar  
ge ännu mer. 

och uppföljningen av kommunens 
ekonomi på en övergripande nivå.
Marlene Blüme Garcia pluggar på 
civilekonomprogrammet på Karlstads 
universitet och sedan i somras har hon 
varit Birgittas mentor. 

– Det är bra att ha ögon som är 
utanför både min roll och kommunen. 
Det gör att frågorna jag får från Marlene 
inte är tvättade på vägen. Hon kommer 
med ett helt nytt perspektiv eftersom 
hon har med sig andra erfarenheter, 
säger Birgitta.

Kan du ge exempel på hur Marlene 

har varit till nytta för dig?

– Hon har hjälpt mig med reflektion, 
att stanna upp och se så att jag gör  
rätt saker. Jag har också frågat henne  
om råd, till exempel kring när mina 
medarbetare skulle tillbaka till arbets-
platsen efter att ha jobbat hemma länge. 
Inför en annan utmaning fick jag rådet 
att vara tydligare.

Marlene har fått inblick i hur en 
kommun fungerar och hur det är att 
arbeta som chef. Med lite mindre än  
två år kvar på civilekonomprogrammet 
har hon siktet inställt på en sak:

– Jag vill klättra och utvecklas,  
att få testa på en ledarroll vore kul.  
 Text och foto: Kristina Ohlsson

Ofta är chefen mentor åt studenten. Men nu är det precis tvärtom.  
Birgitta Nilsson är en av cheferna i Karlstads kommun som nappade  
på idén om att bli coachad av en student.

Ia Pettersson Testouri får utmärkelsen Årets Sola 2021. 
– Jag känner mig ödmjukt överlycklig och stolt. Jag bär priset tillsammans 

med alla de fantastiska människor jag möter i mitt jobb, säger hon. 

KOMMUNENS CHEFER COACHAS AV STUDENTER

DANSPROFILEN IA ÄR ÅRETS SOLADANSPROFILEN IA ÄR ÅRETS SOLA

IA HAR DRIVIT DANSSTUDION  
i Karlstad sedan 1995 och är ett välkänt 
ansikte bland Karlstadsborna. Här går 
barn, ungdomar och vuxna och lär sig 
dansa allt från jazz och showdance till 
hiphop, modern dans, balett och barndans.

De senaste åren har Ia också arbetat 
mycket med Karlstad Dansförening, en 
ideell förening som jobbar med barn och 
vuxna med funktionsvariationer och olika 
integrationsprojekt. Hon arbetar också  
som danslärare på Sundsta-Älvkulle- 
gymnasiet.

Ur motiveringen: 

HON HAR SKAPAT DANSMÖTEN  
OCH ARRANGERAT SHOWER SOM GER 

MÄNNISKOR MÖJLIGHET ATT VÄXA OCH 
UTVECKLAS. ÅRETS SOLA ÄR ALLTID 

TÅLMODIG, PÅHITTIG OCH VÄNLIG ...
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Sedan i somras  

har studenten Marlene  

Blüme Garcia varit mentor  

åt Birgitta Nilsson som är  

chef för ekonomi- och  

verksamhetsstyrning i  

Karlstads kommun.



VIKTIGA JOURNUMMER  
UNDER JULHELGEN 

Kom till Mariebergsskogen under jullovet! 
Här kan du åka skridskor på den konst-
frusna isbanan, träffa djuren i Lillskogen, 

gå på skattjakt och njuta av julig fika,  
varm soppa och pannkakor i kaféet.  

Den 4 januari är det dags för skrid- 
skodisco! Då blir det discomusik 

och skön belysning på isbanan 
och alla är välkomna – ung  
som gammal och det är  
fri entré. Läs mer på  
mariebergsskogen.se

Istället för julmarknad bjuder Alsters 
herrgård in till Adventsöppet varje helg  
fram till jul med utställare, kafé och  
butiker. Det blir mat och hantverk från  
Värmland. Lördagar och söndagar  
27 november till 19 december  
klockan 11–17. Fri entré.  
Läs mer på alstersherrgard.se

Skapa och pyssla med jultema på både 
Ungdomens hus och Tolvmansgatans 
fritidsgård. Tolvmansgatan bjuder in till 
olika pysselaktiviteter alla öppna dagar 
mellan den 20 december och 10 januari. 
Även Uno kommer att hålla öppet som 
vanligt för alla jullovslediga ungdomar  
med olika aktiviteter.

Gå in på karlstad.se eller besök Unos  
och Tolvmansgatans sidor på Facebook  
för öppettider och aktuell information.

PYSSLA OCH SKAPA  
PÅ FRITIDSGÅRDARNA

ADVENTSHELGER PÅ  
ALSTERS HERRGÅRD

JULLOV I MARIEBERGSSKOGEN

Den 28 november–12 december kan du 
njuta av fasadshowen utanför Wermland 
opera. Den maffiga ljud- och ljusshowen  
har blivit en tradition som lyser upp i 
vintermörkret. Du kan också ta klivet in  
på operan där hela familjen tas med på  
en magisk julvandring. En gyllene bok  
med en hemlig karta visar vägen genom 
pepparkaksportalen, pralinpassagen, 
rimfrostens rike och tomtens verkstad. 
Julvandringen kan du gå från 28 november 
till 31 december. På wermlandopera.se  
kan du läsa mer.

Vi hoppas att du får en fin jul, men  
som vanligt finns vi på plats för dig  
som behöver även under julhelgerna  
via socialjouren. Det kan handla om 
barn som far illa, våld i nära relationer 
eller missbruk. Socialjouren når du 
kvällar och helger på telefonnummer: 
054-540 50 54 eller 054-540 54 14. 
Telefontider: Söndag–torsdag 16.30– 
00.00, fredag–lördag 16.00–01.30. 
Julafton och nyårsafton 08.00–01.30. 
Behöver du komma i kontakt med 
socialjouren vid akuta ärenden andra 
tider på dygnet, ring 112.

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 23 FEBRUARI!23

FEBRUARI

Äntligen kan vi njuta på plats när Norrstrands- 
skolans musikklasser och Wermland opera 
bjuder in till luciakonsert på Karlstad CCC. 
Välj mellan den 11 och 12 december, 
klockan 16. Med i luciatåget är elever  
från årskurs 4–9 som tillsammans med 
professionella musiker bjuder på show  
med körer och solister som sjunger till  
en riktig symfoniorkester. Boka biljetter  
via wermlandopera.se

KLASSISKT LUCIATÅG PÅ KCCC

JUL PÅ  
WERMLAND  
OPERA

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR  

ÖNSKAR KARLSTADS KOMMUN

På karlstad.se/jullov  
hittar du tips på kul  

aktiviteter under jullovet 
 för hela familjen.

https://mariebergsskogen.se
https://alstersherrgard.se
https://karlstad.se
https://wermlandopera.se
https://karlstad.se
https://visitkarlstad.se
https://wermlandopera.se
https://karlstad.se/jullov
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