NÄRA TILL
MÖJLIGHETER

– KARLSTAD UTANFÖR STADEN

Nära till hem och nästgårds.

JAG TRODDE JAG TRIVDES BÄST I STORA STÄDER

Allt jag behöver finns här eller inom kort räckhåll.
Den vackra sjön och den pittoreska skogen. Min
familj och mina vänner. Vänliga människor som
verkar och trivs i detta lugna och harmoniska
område.
Jag är väldigt tacksamt att jag valde just Molkom.
Mina dagar av att bo i städer fyllda med stressade
människor och bilköer är över. Jag har bott i Paris,
London, St. Louis och andra ställen med mycket
att bjuda på. Och trodde alltid att jag skulle bo i en
väldig aktiv stad med mycket folk och ständiga
möjligheter. Men nu förstår jag vitsen med att ha ett
enkelt och fint liv utanför staden.
Bara för att vi bor på landet betyder inte att
möjligheten till bra jobb inte finns. Tvärtom!
Karlstad är lätt att pendla till via buss eller bil
och har gett mig flera möjligheter att jobba med
framgångsrika techföretag som Telia och Techstep.
Jag stortrivs här i Molkom och ångrar inte mitt
beslut att flytta hit!
Eliot Estep

Eliot, Elias och Ida bor i Molkom

JAG HADE ALDRIG HÖRT TALAS OM MOLKOM

Jag känner att här har vi det bästa av flera världar.
Det är tryggt, fridfullt och otroligt vackert. Molkom
har ett stort internationellt community vilket
passar mig perfekt då jag bott större delen av mitt
vuxna liv utomlands och i stora städer. Elias pratar
flytande engelska då Eliot är från USA, och flera av
Elias vänner pratar flera språk.
Det är endast 25 minuter till Karlstad och allt vad
staden har att erbjuda – vad mer kan man önska
sig så nära inpå? Allt detta finns runt hörnet
men vi kan bo mitt ute i naturen vilket för mig
är livskvalitet och livsnjutning. Att hämta Elias
från skolan och vara vid sjön inom två minuter är
oslagbart.
Jag älskar att driva verksamhet här i Molkom. Det
är lyxigt att kunna sitta på kontoret och titta ut över
ängarna och skogarna.
Det var Ängsbacka som förde oss hit och jag hade
aldrig hört talas om Molkom tidigare. Jag är lika
lycklig idag som för sju år sedan att vi tog steget och
flyttade från stan och begav oss norrut till vackra
Värmland.
Ida Freyschuss

”DRÖMMER DU OM
EN VILLA, GÅRD
ELLER VERKSAMHET
ÄR MÖJLIGHETERNA
ATT HITTA DET
PERFEKTA LÄGET
HÄR STORA”

Nära till kompetens och utbildning.

–Under bussresan får jag en paus och hinner
ladda om, berättar Farhana som pendlar från
hemmet i Karlstad till jobbet i Molkom.
Farhana Akter arbetar som kvalitetskontrollant på
Calamo AB i Molkom. Hon är kemist och har dubbla
universitetsexamen, en i kemi och en i industriell
ekonomi från Karlstad Universitet.
Farhana bor i Karlstad tillsammans med sin man
och familjens två barn. Hon pendlar med buss varje
dag från Karlstad till Molkom och tycker inte att
pendlingen är något hinder utan snarare är väldigt
smidigt. Resan tar knappt 30 minuter och bussen
stannar precis utanför arbetsplatsen.
–Under bussresan får jag en paus och hinner ladda
om, berättar Farhana.
Specialister som samarbetar
Calamo har kunder från hela världen och är ett av
de företag i Molkom som specialiserat sig inom den
rostfria stålindustrin.
Molkom är vida känt för sitt entreprenörskap,
företagen som är specialinriktade inom branschen
har bildat ett kluster och hundratals arbetstillfällen
har skapats. En av framgångsfaktorerna är den långa
tradition och höga expertiskunskap som byggts upp i
Molkom.
– Om vi gör någonting bra så sprids kunskapen
bland kunder och verksamheter, säger Farhana som
tror att det är en av anledningarna till att branschen i
Molkom är så framgångsrik.

Farhana bor i Karlstad och jobbar i Molkom

Nära till kultur och historia.

–En gång i tiden byggdes hamnen upp i det
strategiskt perfekta läget nära väg, järnväg och
sjöfart, berättar Lasse Abrahamsson.
I Älvenäs har ett stort fartyg anlänt och alla är i full
gång med att lossa enorma rördelar till vindkrafttorn.
Lasse Abrahamsson är vd för VEQ AB som äger
Älvenäs Hamn AB. 
Hamnen har ett unikt bra läge och fördelarna med
att bedriva hamnverksamhet i Vålberg är många. 
Farleden från Vänern in till hamnen är enkel att
navigera för fartygen. Hamnområdet har stora ytor
till förfogande och det går snabbt att lasta om från
fartygen till vidare lastbilstransport. Från hamnen är
det mycket kort väg för anslutning till de stora vägarna
E18 och E45. 
Det finns goda möjligheter att utveckla
järnvägstransport eftersom ett äldre industrispår går
från hamnen upp till Vålberg för anslutning vidare. 
–Möjligheterna med sjöfart är väldigt goda, Europa
och resten av världen inte långt bort från Vålberg, säger
Lasse Abrahamsson.

Lasse är vd för VEQ AB som äger Älvenäs Hamn AB

Malin bor i Vålberg och driver sitt företaget
Malma Sadelmakeri från gården

Foto: Linda Modin Klemner

ATT ETABLERA MITT FÖRETAG HÄR HEMMA
PÅ GÅRDEN VAR EN SJÄLVKLARHET

För mig är det så naturligt att bo på landsbygden.
Jag själv är uppväxt här, nu bor jag och min sambo
och våra två barn här. Att bo här gör det väldigt
enkelt att kombinera mitt jobb med mina och
barnens intressen som är naturen och hästar.
Jag har också möjlighet att arbeta som
deltidsbrandman här i Vålberg eftersom
det uppdraget ställer krav på avstånd till
brandstationen.
Att etablera mitt företag här hemma på gården
var en självklarhet och har bara fördelar. Det
jag erbjuder mina kunder blir personligt och
familjärt samtidigt som allt finns som behövs
vid ett kundbesök: Ett stall, paddock och bra
parkeringsmöjligheter. Efter ett tag öppnade jag
även butiken med häst och ryttartillbehör vilket
har uppskattats mycket. Eftersom jag ofta packar
företagsbilen full med sadlar när jag är på väg ut på
hembesök så är det också praktiskt att lasta precis
utanför dörren.
Malin Wåhlin

Nära till entreprenörskap och jordgubbar.

Vålberg och Edsvalla
Väster om Karlstad ligger Norsbygden. Namnet kommer
från Norsälven som rinner genom landskapet ner till
Vänern och förbinder Fryken med Vänern. Två större
tätorter har växt fram i Norsälvdalen; Edsvalla och
Vålberg. Norsälvdalens sydligaste del, där älven möter
Vänern, finns Sveriges innersta djuphamn. Segerstadhalvön
stäcker sig långt ut i Vänern. I naturreservatet vid dess
sydspets kan fler ta del av den vackra skärgården genom
rullstolsanpassade spångar och lättillgängliga vindskydd.
I tätorten Vålberg och Edsvalla med omland (Norsbygden)
bor det 5 171 personer.

Norra Karlstad omland
Norr om Karlstad stad finns ett landsbygdsområde som
kallas Skåre omland. Själva Skåre tätort hör till staden.
Jorden är bördig vilket har lett till att en stor del av
marken består av böljande åkrar med skog däremellan.
Mindre insjöar och mäktiga Klarälven slingrar sig fram
genom landskapet, något som uppskattas och lockar med
friluftsliv och bad i älven. Här hittar du även områdena
Rud, Hertsöga, Hynboholm och Södra Sanna. I Skåres
omland bor 1 676 invånare.

Vallargärdet
Vallargärdet ligger cirka en mil nordost om Karlstad.
Trakten kring tätorten Vallargärdet heter Ulvsby
och många runtomkring säger ofta bara Ulvsby eller
Ulvsbytrakten. Fröding återkom till vackra Alsterdalen
i sina dikter, och Alstersån som har sitt ursprung i
sjösystemen här slingrar sig fram mellan insjöarna hela
vägen ut i Vänern. Den lantliga miljön och det avspända
klimatet, i kombination med närheten till Karlstad är
bara några av alla fördelar. I Vallargärdet med omland
bor 2 364 personer.
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Molkom
Molkom ligger cirka tre mil norr om Karlstad i ett
landskap som speglar mötet mellan jordbruksbygd,
berg- och skogsbygd. Närheten till kringliggande sjöar
gör att det aldrig är långt till en fiske- eller badplats.
Molkom har en tradition av stark företagaranda,
föreningsliv, utbildning och ett rikt kulturliv som präglat
bygdens utveckling. Det bor 3 775 invånare i Molkom
med omland där även Blombacka, Lindfors, Acksjön och
Älvsbacka ingår.

Skattkärr
Skattkärr ligger en mil öster om Karlstad. Området
sträcker sig norrut mot sjön Gapern och söderut över
Jäverön i Vänern. Här finns ett stort föreningsliv som du
kan engagera dig i och ortens närhet till Vänerns öppna
vatten uppskattas av många. Jäverön nås med färja och
har utvecklats till populärt utflyktsmål för båtfolk,
vandrare och cyklister. Här hittar du också populära
bostadsområdet Alster, nära till vandringsleder och Gustav
Frödings minnesgård, Alsters Herrgård. Sammanlagt bor
det 4 121 invånare i Skattkärr med omland.

Väse
Väse ligger 25 kilometer öster om Karlstad och är ett
stationssamhälle där järnvägen anlades redan 1869. Här
samsas gamla trähus med moderna villor. Närheten
till Vänern är påtaglig och halvön Arnön sträcker sig
långt ut i Vänern. Här finns populära Vildaparken, fina
vandringsleder och badplatser med långa sandstränder
blandat med klippbad. Det finns ett starkt och aktivt
föreningsliv och känslan av samhörighet är stor. Det finns
något för alla att engagera sig i, nästan oavsett intresse.
I Väse med omland bor det 2 004 personer.

Befolkningsstatistiken är från 2019-12-31

Nära till valmöjligheter och vänner.

”MÖJLIGHETERNA
MED SJÖFART ÄR
VÄLDIGT GODA.
EUROPA OCH RESTEN
AV VÄRLDEN ÄR INTE
LÅNGT BORTA.”

Nära till vatten och Vänern.

Nära till engagemang och samhörighet.

Nära till upptäcksfärder och natur.

”KARLSTAD FINNS
RUNT HÖRNET, MEN
VI KAN BO MITT UTE
I NATUREN. DET ÄR
LIVSKVALITET OCH
LIVSNJUTNING.”

Nära till äventyr och rörelse.

”DU SKA KUNNA
BO OCH VERKA
VAR DU VILL.
HELA KARLSTADS
KOMMUN SKA
VÄXA OCH LEVA”

