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FOTO OMSLAG: SEBASTIAN LAMOTTE 

Ledare 

Uthållighet ger 
goda framsteg 
och skapar resultat 
För nästan exakt ett år sedan skrev jag i Stads-

porten om betydelsen av att lyfta på locket, att 

föra dialog kring tystnadskultur, normer och 

värderingar men också om makt och makt-

strukturer och om öppenhet och transparens. 

Det handlar delvis om den kraft i rörelser såsom 

#Meetoo har medfört och om vad som hänt och 

åstadkommits sedan dess. 

Min bild är att vi, människor och organisationer, 

har blivit mer öppna och att det har blivit mer 

legitimt att prata om hur vi bemöter varandra 

och hur samspelet människor emellan fun-

gerar såväl på arbetsplatser, på fritiden och i 

hemmet. Samtidigt har vi en bit kvar innan vi är 

i mål.  

Trollhättans Stad accepterar inte hot, våld, 

kränkande särbehandling eller sexuella trakas-

serier. I höstas genomfördes en basutbildning 

för medarbetare i Trollhättan Stad vad gäller 

våld i nära relation och vad vi som arbets givare 

och organisation kan göra för att få till en 

positiv förändring och göra skillnad. Det handlar 

om att verka för en hög medvetenhet, goda 

kunskaper och gemensamma förhållningssätt 

och därmed möjligheter till att skapa trygghet 

för trollhätteborna och samtidigt att vara den 

goda arbetsplatsen. 

Fortsätt samtala med varandra om normer och 

värderingar, bemötande och om öppenhet och 

transparens. Trollhättans Stads målsättning är 

tydlig. Vi ska arbeta för ett jämlikt och tryggt 

Trollhättan. Vi är på god väg, vi visar framsteg 

och vi kan nå goda resultat – tillsammans! 

Varma vårhälsningar 

Ulrika Strandroth Frid 

Stadsdirektör 

Nytänkande gav minskat matsvinn 
Samordnaren på Sylteskolans kök, Ann-Marie Dahl, fck nys om en modell som kunde minska mat-
svinnet. Hon fck med sig övriga medarbetare och elever på att testa idén, vilket gav omedelbart 
resultat – matsvinnet minskade med 57 procent.
   – Man fck nypa sig i armen varje dag, säger Ann-Marie Dahl. 

TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON 

Trollhättans Stads varumärkesarbete handlar 

om vilket förtroende som Trollhätteborna 

ska ha för oss och det vi gör. Vi vill göra livet 

enklare för dem, därför har fyra ledord tagits 

fram som ska spegla det vi gör för att nå dit: 

handlingskraft, nytänkande, delaktighet och 

mod. För att ledorden ska bli enklare att ta 

till sig hämtar vi ett konkret exempel från 

verksamheten utifrån varje ledord. 

”Kan de så kan vi” 
Denna gång handlar det om nytänkande. Det 

är ett förhållningssätt som beskriver vår am-

bition att alltid utvecklas, jobba smartare och 

bli bättre. Och ett klockrent exempel på detta 

hämtas från Sylteskolans kök, där samord-

naren Ann-Marie Dahl fått nys om en modell 

som hade minskat matsvinnet i Göteborg. 

Hon blev inspirerad att anamma den på sin 

egen skola och fck med sig sina kollegor och 

elever på detta. 

– Jag tänkte att ”kan de så kan vi”, berättar 

Ann-Marie. 

Och visst kunde de det. 

Redan första veckan minskade matsvinnet 

med 57 procent. Ann-Marie och hennes 

kollegor trodde knappt det var sant, men det 

var det. 

– Man fck nypa sig i armen varje dag. Förut 

hade vi mellan 25–30 kilo matsvinn varje dag. 

Det var tungt för axlar och armar. Idag är det 

två mindre påsar varje dag. 

Hur var det möjligt? 
– Först och främst måste man få med sig 

hela skolan: Rektorer, lärare, men framförallt 

elever. Vi förklarade för eleverna att det inte 

är okej att slänga maten. De tog för stora 

portioner och slängde för mycket. Det inne-

bar också att elever som åt senare kunde bli  

utan mat. 

Avfallshinken borta 
Den största förändringen var borttagandet 

av den stora matavfallshinken vid diskinläm-

ningen. Istället står det en liten avfallshink 

på insidan, men där står antingen Ann-Marie 

eller någon av hennes kollegor och pratar 

med eleverna som slänger mat och ber dem 

att lägga upp mindre mat på tallriken nästa 

gång. 

En del slänger inget alls, men ibland behöver 

budskapet upprepas, som när två elever 

kommer fram till diskinlämningen med en del 

TÄVLING: NYTÄNKANDE 

Har du något exempel när du – eller 

någon på din arbetsplats – visade 

prov på nytänkande på jobbet? 

Berätta lite kort om det och mejla till 

kommunikation@trollhattan.se 

senast 20/5. Bästa exemplet vinner 

en spännande överraskning! 

Matsvinnet har minskat radikalt på Sylteskolan – tack vare Ann-Marie Dahls initiativ. 

rester kvar. 

– Vad var det jag sa åt er förra gången? Säger 

Ann-Marie med snäll, men tydlig stämma. 

– Ja! Nästa gång ska vi ta mindre! Det lovar 

vi, svarar en av eleverna. 

Siktar högre 
Att få med eleverna på tåget är viktigt, vilket 

man också har tänkt på. 

– Eleverna är nyfkna på hur det går och vi 

sätter upp information i matsalen som visar 

hur mycket matsvinn vi har varje dag, säger 

Ann-Marie. 

57 procent är en väldigt bra siffra på så kort 

tid, men Ann-Marie tänker inte slå sig till ro. 

– Nej, nej. Vi ska ned till 70 procent. Minst… 

”För oss är nytänkande ett förhåll-

ningssätt som beskriver vår ambition 

att alltid utvecklas, jobba smartare 

och bli bättre. Vi har högt i tak, är 

lösningsfokuserade och uppmuntrar 

kreativitet, egna initiativ och nya 

idéer, för vi är övertygade om att det 

bidrar till en effektiv och välmående 

organisation.”

 FAKTA: NYTÄNKANDE 

/Från Trollhättans Stads varumärkesplattform 

mailto:kommunikation@trollhattan.se
https://trollhattan.se
mailto:stadsporten@trollhattan.se
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Inför valet till Europaparlamentet har Per Gertow, Björn Zetterström och Hanna Olsson från valnämndens kansli, utbildat cirka 350 röstmottagare 
som ska arbeta med förtidsröstning eller röstning i vallokal på valdagen. 

EU-valet närmar sig 
Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Proceduren är den samma som vid valet i höstas, men 
det fnns framförallt en sak som skiljer sig åt:
   – Vi har en ny lag som gör att valställen måste skärmas av för att skydda valhemligheten, säger Per 
Gertow på valnämndens kansli i Trollhättan. 

Förskollärare Susanne Onsdal är en av nyckelpersonerna som ska driva skolutveckling i Trollhättans Stad. 

Susanne är en nyckelperson 
Utbildningsförvaltningen satsar på nyckelpersoner som ska utveckla undervisningen i skolan och 
förskolan. Totalt handlar det om över 140 nyckelpersoner som på chefens uppdrag ska driva och leda 
utvecklingen lokalt på skolor och förskolor. Syftet är att barn och elever ska få bättre förutsättningar 

TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON 

Ändringarna i vallagen gordes för att 

stärka skyddet av valhemligheten, så från 

och med valet till Europaparlamentet 

den 26 maj ska platsen för valsedlar vid 

en röstnings- eller vallokal vara avskär-

på valnämndens kansli. 

Ny vallokal 
Antalet valdistrikt i Trollhättan är 34 

också vid detta val, dock blir det en ny 

mad från insyn från vallokal som påverkar de 

andra väljare – vilket röstberättigade i distrik-

kan leda till att den tet Hjulkvarn. 

röstande får vänta – De fck tidigare rösta 

på sin tur att utföra i Parkhallen, men får i 

sin demokratiska stället bege sig till Stavre-

rättighet. skolan som nu inrymmer 

– Risken för köbild- två valdistrikt, säger Per 

ning ökar, å andra 

sidan är valdeltagandet till Europaparla-

mentet betydligt lägre än val till kommun, 

landsting och riksdag, säger Per Gertow 

Gertow och fortsätter: 

– Vi fck besked om att Parkhallen skulle 

renoveras, så därför blir det 

Stavreskolan i stället. 

MER OM EU-VALET 
Förtidsröstningen startar den 8 maj, då 

ska alla röstberättigade som är bosatta 

i Sverige ha fått sina röstkort hemskick 

ade. På Trollhättans Stads hemsida 

hittar du information om våra val- och 

förtidsröstningslokaler, samt ytterligare 

upplysningar som kan vara bra att känna 

till om valet: 

Trollhattan.se/val 

Frågor kan också ställas till valnämndens 

kansli, på telefon: 0520 – 49 59 69  

att utvecklas och nå målen. 

TEXT OCH FOTO: ANDREAS GLEISNER 

Nyckelpersonerna går en utbildning på 

Karlstads Universitet och får utökade möj-

ligheter och förutsättningar att ta ett ansvar 

för utvecklingen, bland annat genom mer 

planeringstid i sina scheman. 

– Som chef har jag det pedagogiska ledar-

skapet, men tillsammans med nyckelper-

soner ska jag och mina medarbetare utföra 

arbetet. Har jag fer personer som kan jobba 

utifrån våra mål får vi högre kvalitet och 

det händer mer ute i verksamheten, säger 

Christina Thordson, förskolechef på Tistel-

stångens förskola. 

På Tistelstångens förskola i Trollhättan 

jobbar Susanne Onsdal som förskollärare 

med uppdrag som nyckelperson. 

– Utgångspunkten är att möta och se 

människor i deras utveckling, för att kunna 

utmana och inspirera dem till att utvecklas 

vidare. Det handlar hela tiden om att vara där 

kollegorna är, men att möta den teoretiska 

kunskapen jag har med de praktiska i förskol-

lärarens vardag, och få med dem på det tåget 

vi vill vara på, säger Susanne Onsdal. 

Inspiratör 
Hon beskriver uppdraget som väldigt spän-

nande, och uppskattar möjligheten att både 

jobba som förskollärare med att utveckla 

barnen och undervisa dem, och samtidigt 

vara en inspiratör och en drivande kraft för 

hela arbetslaget. 

På Lextorpsskolan f nns f era nyckelpersoner, 

under ledning av rektor Helena Back. Också 

hon menar att satsningen är viktig, eftersom 

den ger bredare möjligheter att skapa skol-

utveckling på en skola, med f er roller. 

– Som rektor har jag ansvar, men jag behöver 

hjälp i att fördela ansvar och fördela möjlig-

heter till skolutveckling, ända ner till det 

ansvar lärare har för elevernas måluppfyllelse 

ute i klassrummet.  
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Alla är välkomna till Rådgivningen Oscar i Familjehuset, som är öppet varje tisdag kl. 17–19. ”Du kan vara anonym och det fnns inga dumma frågor 
– du behöver inte ens tänka den tanken”, säger behandlingssekreterare Anna Engelbrektsson (till höger), här tillsammans med kollegorna Karin 
Andersson och Ivan Delia. 

Oscar vill hjälpa till ännu mer 
För 4,5 år sedan slogs portarna upp till Rådgivningen Oscar. Då var fokus alkohol/droger. Nu tänker 
de bredare.
   – Det kan fnnas många andra frågor som skaver och gör ont, då hjälper vi gärna till och guidar rätt, 
säger teamledare Karin Andersson. 

Att plocka skräp – och att helt undvika att skräpa ned –  bidrar till fnare, säkrare och tryggare platser. 

TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON 

Varje tisdag mellan 17–19 står dörren öppen 

hos Rådgivningen Oscar i Familjehuset. Och 

nu är dörren bredare än den var vid öppnan-

det för snart fem år sedan. Ursprungstanken 

var att stötta ungdomar – eller anhöriga till 

ungdomar – där problemen var alkohol-/drog-

relaterade. 

Men rådgivningen noterade efter ett tag att 

behovet var lite mer komplext. Därför har 

målgruppen utökats till att omfatta alla mel-

lan 0–20 år, och anhöriga. 

– Vi märkte av att det kunde röra sig om 

samsjuklighet, alltså att det kunde handla om 

exempelvis både missbruk och psykisk ohäl-

sa, och då tänkte vi att vi kunde bredda oss 

mycket mer, säger behandlingssekreterare 

Anna Engelbrektsson. 

Psykisk ohälsa 
De konstaterar att många ungdomar mår 

dåligt idag, vilket gör många föräldrar och 

anhöriga oroliga. I många fall resulterar 

det i att man söker sig till BUP (Barn- och 

ungdomspsykiatrin) hos NU-sjukvården, dit 

väntetiderna kan vara långa. 

– Som vanlig medborgare vet du inte vägarna, 

men vi har den kompetensen. Om det uppstår 

en krissituation i familjen kan det vara gott 

att ha någon som tar emot de känslorna, 

säger teamledare Karin Andersson. 

– Jag har träffat många ungdomar och föräld-

rar som inte har en aning om att det går att få 

hjälp med sin ohälsa hos vårdcentralen, säger 

Anna Engelbrektsson. 

Huset med kunskap 
I Familjehuset ryms många verksamheter 

från socialtjänsten, vilket innebär en stor 

samlad kunskapskälla. 

– Det fnns så mycket kunskap i det här 

huset som kan omsättas i handling och det 

är så prestigelöst, vilket är fantastiskt säger 

behandlingssekreterare Ivan Delia. 

Många ungdomar har också visat sin tack-

samhet gentemot Oscar, att de tack vare 

stödet har kunnat ändra kurs i livet mot en 

ljusare tillvaro. Det är en återkoppling som 

gläder. 

– Jag blir fruktansvärt stolt över att jag 

har det yrke som jag har; att vi kan hjälpa 

människor när det är som svårast, att det 

ändå fnns möjligheter, att vi f nns där, 

leder lite och puttar åt rätt håll, säger Karin 

Andersson. 

Fotnot: Du kan alltid vara anonym när du 

kontaktar rådgivningen – och den nås också 

på telefonnummer 49 54 10.  

Tillsammans för ett renare Trollhättan 
Det fnns många negativa konsekvenser av nedskräpning. Det kostar otroligt mycket pengar, det ska-
dar djur och natur, skräpiga miljöer upplevs som otrygga och där det fnns skräp tenderar människor 
att fortsätta skräpa ned. Att hålla rent och snyggt är ett gemensamt ansvar. 

TEXT: JOSEFIN ÅKESSON BENGTSSON 

Varje vår ger sig hundratusentals barn och 

vuxna i Sverige ut för att plocka skräp un-

der Håll Sverige Rent-kampanjen Vi Håller 

Rent. Förutom att man bidrar till mer skräp-

fri natur så syftar kampanjen till att väcka 

tankar och frågor kring nedskräpning. Att 

plocka skräp är självklart helt frivilligt, men 

att skräpa ned är faktiskt förbjudet: 

15 kapitlet, paragraf 26 miljöbalken 
”Ingen får skräpa ned utomhus på en plats 

som allmänheten har tillträde eller insyn 

till.” 

Vi Håller Rent 2019 
I Trollhättan har 3 113 barn anmält sig till 

Vi Håller Rent-kampanjen och kommer ge 

sig ut för att plocka skräp med sina skolor 

och förskolor. Vi vet att Trollhättan kan 

bättre och vi vill se fer vuxna engagera sig 

i kampanjen. 

Därför utmanar vi nu alla trollhättebor i en 

skräpplockartävling! 

– Vi tycker det här är ett roligt sätt att 

engagera Trollhättebor, särskilt vuxna. 

Många anser att det helt och hållet är 

Trollhättans Stads uppgift att hålla rent 

och snyggt, men vi måste se det som ett 

gemensamt ansvar med tanke på hur myck-

et människor skräpar ned, säger Elisabeth 

Linderoth, gatu- och parkchef på Samhälls-

byggnadsförvaltningen. 

Tävlingen går ut på att man ska plocka 

skräp under en timma och sedan väga in 

sitt skräp på baksidan av stadshuset den 

2 maj. 

Den eller de personer som lyckats plocka 

mest skräp får ett pris. 

– Självklart kommer vi också engagera 

oss och vi uppmanar andra medarbetare 

inom organisationen att göra detsamma! 

Vi hoppas också att de som har för vana att 

skräpa ned kanske får sig en tankeställare 

om man ser andra vuxna som städar, säger 

Emma Hansson, miljöchef på Samhälls-

byggnadsförvaltningen. 
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yrket 
I Trollhättans Stad fnns 
cirka 340 olika yrkes-
titlar. Vi beskriver några 
av dem här – och låter 
dig möta medarbetaren 
bakom yrket. 

Cecilia 
gör staden 

fn 
Den ofciella yrkestiteln är trädgårdsläggningsar-
betare, men parkarbetare fungerar också bra. Och 
bra fungerar också det som Cecilia Pedersen gör 
om dagarna. 
– Jag bidrar till att göra det fnt i Trollhättan, säger 
hon glatt. 

TEXT: PER IVARSSON FOTO: SEBASTIAN LAMOTTE 

Cecilia Persson har alltid varit intresserad av Hon har bland annat arbetat på Hjärtums kyr-

växter, djur och natur. Så när det var dags att kogård, på ett privat trädgårdsföretag och som 

tänka val av yrke sökte hon till naturbruks- parkarbetare i Göteborgs Stad, men hon g orde 

gymnasiet Nuntorp. faktiskt en liten kursändring ett tag. 

– Jag kände att jag ville arbeta med något som – Jag utbildade sig till bagare och arbetade 

rörde natur eller djur, det blev trädgårdsinrikt- med det under två år, men jag saknade möj-

ningen eftersom det var större chans till jobb, ligheten att kunna vara ute när jag arbetade, 

minns hon. säger Cecilia. 

Den varan kan tjänsten som parkarbetare i 
Bagare tillfälligt Trollhättans Stad erbjuda mycket av, vilket 

Och visst fck hon jobb efter studenten -98. var en av fera positiva saker som lockade hit 

Trädgårdsläggningsarbetare Cecilia Pedersen har ett yrke som hon trivs väldigt bra med. Hon gillar att arbeta utomhus hela dagarna – och bidra till att göra staden f n. 

henne för fem år sedan. 

– Det verkade vara ett bra jobb, omväxlande 

och fritt. Jag får arbeta med växter och träd-

gård och bidra till att göra det fnt i Trollhättan. 

Många moment 
Hennes ansvarsområde sträcker sig ungefär 

från torget i norr till Karlstorp i söder, från kan-

alen i väster till Kronogården i öster. Och det är 

ett jobb som består av många olika moment. 

– Det är vårstädning, gräsklippning, häckklipp-

ning, plantering, beskärning, lekplatstillsyn, 

skogsarbete och snöröjning, säger Cecilia 

Vad är roligast? 
– Plantering och trädbeskärning. Det är ett 

skapande jobb, där man får tänka till lite extra. 

Kul att träffa Trollhättebor 
Det är många som kommer fram och pratar 

med henne och tycker till om det arbete som 

hon och hennes kollegor utför i stan. 

- Vi är ju lite av ansiktet utåt mot Trollhätte-

borna och det är alltid roligt att någon ser det 

som vi gör. Det är många som har åsikter, men 

nästan alla är trevliga och glada. Särskilt när 

vi planterar vår- och sommarblommor är det 

många som berömmer oss för att vi har f na 

planteringar. 

Det har gått många år nu sedan Cecilia g orde 

det där valet på gymnasiet: Trädgård istället 

för djur, men hon ångrar verkligen inte det. 

– Det blev bra ändå – jag har hästar som hobby 

så det går bra. Jag gillar också att röra på mig 

mycket, vilket jag får göra i mitt jobb. 

Hur är det att arbeta ute hela dagarna? 
- Det är roligt 99 procent av tiden, det är bara 

om det är riktigt dåligt väder eller blåser jätte-

mycket som det inte är så roligt. 

Huruvida det stämmer att den som arbetar ute 

har färre sjukdagar jämfört den som arbetar 

inomhus låter hon vara osagt. 

– Jag tror att det är så, men å andra sidan har 

jag precis varit hemma och varit sjuk, säger 

Cecilia och skrattar gott. 
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Så här ska det nya vård- och omsorgsboendet se ut. Illustration: Eidar & Nils Andréasson Arkitektkontor 

Nytt vård- och 
omsorgsboende 
på Hagtornsstigen 
Nu har det första spadtaget tagits på Hagtornsstigen 51. Det nya vård- 
och omsorgsboendet beräknas stå klart 2020. 

TEXT OCH FOTO: JONATHAN HJORT 

I januari 2019 invigdes vård- och omsorgs- Hagtornsstigen 51. Boendet ligger norr om 

boendet Lantmannavägen 102 – det första Lyrfågelskolan, ett stenkast från Stav-

helt nybyggda äldreboendet sedan 1992 regården. Infyttning är planerad under 

i Trollhättan. Nu har arbetet med nästa hösten/vintern 2020. 

börjat. – Det känns väldigt positivt och spännande 

2020 ska ett nytt vård- och omsorgsbo- att vara igång, säger Ingrid Andersson, 

ende, men inriktning demens, stå klart på enhetschef. 

Urban Blom, VD Eidar, Ingrid Andersson, enhetschef 
Trollhättans Stad, och Peter Lundgren, arbetschef 
för MVB Astor Bygg AB tar det första spadtaget. 

Vård- och omsorgsboende med inriktning 

demens 

Byggnadens totalyta: 4135 kvadratmeter 

Byggnad bestående av två våningar 

Ligger vid Stavregården, norr om Lyrfågel-

skolan 

45 bostäder på cirka 32 kvadratmeter 

9 boende per avdelning 

Gemensam yta på 81 kvadratmeter för varje 

avdelning 

FAKTA HAGTORNSSTIGEN 

Matinköpen som ökar delaktigheten 
Matinköp via e-handel är ett pågående projekt i Trollhättans Stads omsorgsförvalt-
ning. Förutom att det ökar delaktigheten och valfriheten för brukare bidrar det till en 
förbättrad arbetsmiljö för personalen. 

TEXT: JONATHAN HJORT 

Sedan 2017 har man testat att göra mat-

inköp via e-handel i hemtjänsten. På 

Stavregårdens serviceboende har man gått 

över till e-handel för sina inköp sedan våren 

2018. Genom att personal kommer hem till 

brukaren med en surfplatta kan brukaren få 

hjälp att handla hemifrån. 

Det gör att personalen kan lägga sin arbets-

tid hemma hos brukaren istället för 

i butiken. 

Tidskrävande 
Att skriva inköpslistan blev ofta en stor pro-

cess. De boende visste inte alltid vilka varor 

det fanns att välja mellan. 

Det kunde lätt bli fera återbesök i butiken 

för att byta varor. För personalen blev det i 

slutändan många timmar som spenderades 

i mataffären. 

– Nu går vi hem till brukarna och så har vi 

med oss en surfplatta. Sen sitter vi bredvid 

dem och kollar tillsammans. Då säger de vad 

de vill ha, så skrollar vi igenom och tittar vad 

som fnns, säger Melissa Backelin Snäll-

ström, undersköterska på Stavregården. 

Fler valmöjligheter 
Matinköpen via e-handel har gort att de 

boende på Stavregården får tillgång till ett 

större utbud av varor. De kan ta del av aktu-

ella erbjudanden och få en inspiration till en 

mer varierad kost. 

– Nu snackar vi om att det tar kanske en 

kvart med en brukare. Det blir mer socialt 

och ökar delaktigheten. Mycket bättre! 

VILL DU VETA MER? 

På omsorgsförvaltningens sida på 

intranätet – och på www.trollhattan.se/ 

valfardsteknik – kan du höra undersköter-

skan Melissa berätta mer om matinköpen 

via e-handel på Stavregården. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Enhetschef Ingrid Andersson och under-
sköterska Melissa Backelin Snällström är 
positiva till matinköp via e-handel. 

Bättre arbetsmiljö 
Stavregårdens personal har upplevt att 

arbetsmiljön blir bättre när de slipper bära 

tunga matkassar. Brukarens beställda 

varor levereras direkt till dörren. Dessutom 

blir insatsen säkrare för både brukare och 

personal när kontokortet aldrig lämnar 

brukarens hem. 

– Brukaren får en bättre kontroll över sin 

ekonomi då de alltid kan se slutsumman 

innan beställningen går iväg, säger 

Johanna Nyman, verksamhetsutvecklare 

inom välfärdsteknik. 

www.trollhattan.se
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En orientalisk matta i mosaik av Åsa Maria Bengtsson vann Kultur- och Fritidsnämndens tävling 2006 om att pryda Kanaltorget med ett konstverk. 
Verket bekostades av Berta Halls donation. Flytande matta är täckt under vintern och kan bara upplevas under sommarhalvåret. 

VILKEN SKULPTUR 
ÄR DIN FAVORIT? 

I Trollhättans parker, torg, och på fasader f nns kon-
sten tillgänglig för alla. Nära Trollhätte kanal f nns 
fera skulpturer i naturskön miljö. 
Trollhättans Stad köper årligen in skulpturer till 
konstsamlingen och hyr även in konstverk för 
tillfälligt besök. Upptäck fer offentliga konstverk i 
Trollhättan: www.trollhattan.se/skulpturer. 

TEXT: JENNY PERSSON 

På Spikön vilar den-
na gestalt av svensk 
marmor och norsk granit 
som har titeln På väg. 
Konstnären Ann Carls-
son Korneev beskriver 
hur konstverket speglar 
”att gå in i andra till-
stånd, kanske en dröm, 
lita på sin intuition och 
se saker och ting i ett 
större perspektiv.” 

”Den heliga lågan” av Axel Ebbe blev Trollhättans första 
offentliga konstverk 1936 och har en intressant historia. Du 
hittar skulpturen på Karl Johans Torg, även kallat ”Tårtan”. 

En nästan 3 meter 
hög skulptur i granit 
av Viktor Korneev 
pryder vattnet vid 
Malgön. Namnet 
”Touch” syftar på att 
fotens tår doppas i 
vattnet när vatten-
nivån i kanalen höjs. 

Vitrockade Håkan Ohlsson har tagit över ansvaret för Centralköket – och han är riktigt imponerad av den kunskap som fnns på hans nya arbetsplats. 

Prisbelönt kock hyllar Centralköket 
Han har medaljer i matlagning från både OS och VM, men hyser den djupaste respekt för sin nya 
arbetsplats: Centralköket.
   – Det fnns en sådan oerhörd kompetens i det här köket, säger Håkan Ohlsson. 
TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON 

När Håkan Ohlsson började i Trollhättans förädlas och skickas ut i andra änden till våra Bleu fanns och sedan dess har målet varit att 

Stad som enhetschef på Strömkarlsgården medborgare som näringsrik kost. Och hur de få en så ädel medalj, den slår högre än både 

för knappt tre år sedan erövrade han samma har tagit bort ledtider för varmhållning, detta VM- och OS-silver. Den betingar något som 

höst ett OS-silver som teamledare för Culi- kräver mycket koncentration, planering och jag har gort över tid och jag är oerhört stolt 

nary Team West of Sweden, en bedrift som logistik. över att få bära den, avslutar Håkan. 

också följdes upp med en silvermedalj på VM. Hur vill du arbeta med Centralköket?  
Vad är framgångsreceptet? – Vi ska fortsätta med det vi har. Min föreställ-

– Nyckeln är samarbetet. Det måste f nnas ning om hur man driver ett team är som jag sa 

en förståelse för varandra, att man lyfter och ganska likt hur det är här. Det är som att driva 

pushar varandra. ett cykelhjul som ska från A till B varje dag, 

där alla är en viktig del. Det är ointressant 
Imponerad av logistiken vilken roll du har, det gäller att förstå vikten 

Den 1 april tog Håkan över ansvaret för Cen- av sin bricka – för om inte helheten f nns så 

tralköket och han ser likheter mellan sin nya tar vi oss inte till B. 

omgivning och den i Culinary Team. 

– Absolut. Samarbetet, logistiktänkandet och 

att man håller sig till förberedelserna, att alla Större än VM och OS 
vet vad de ska göra. Och när man lämnat över Men VM- och OS-medaljer i all ära, förra året 

till någon annan är det inga oklarheter, vilket tilldelades Håkan den anrika utmärkelsen 

är en oerhörd styrka, säger Håkan. Cordon Bleu av Svenska kockars förening. 

Vad var det som lockade med jobbet? Han fck den med motiveringen ”betydande 

– Ända sedan jag började i Trollhättans Stad insatser för den svenska gastronomin över 

har jag varit nyfken på Centralköket: hur tid”. 

det kommer in mat i ena änden, förvaltas, – För 19 år sedan fck jag reda på att Cordon 
Cordon Bleu – utmärkelsen som Håkan Ohlsson 
är oerhört stolt över att bära. 

www.trollhattan.se/skulpturer


 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

14 STADSPORTEN 15 

ny hänt 
Det händer så otroligt mycket i våra verksamheter, långt 
mer än vad vi har möjlighet att berätta om i Stadsporten. 
Exempelvis gör vi ungefär 10–15 inlägg i veckan på Troll-

hättans Stads Facebook. Här följer ett axplock från de 
senaste veckornas publiceringar: 

Energi- och klimatråd-
givare Patrik Dokken 
vill nå ut till alla och 
berätta hur man kan 
energibespara. 

”Skippa sköljmedlet – använd ättika” 
Trollhättans Stads nye energi- och 
klimatrådgivare bär på mycket 
kunskap inom sitt område, och delar 
gärna med sig av ett litet vardags-
tips om hur du kan göra en insats för 
miljön. 
– Skippa sköljmedlet, använd ättika 
istället, säger Patrik Dokken. 
TEXT OCH FOTO: PER IVARSSON 

Patrik Dokken kommer senast från en tjänst 

i Vänersborgs kommun, där fokus var energi-

frågor inom den kommunala verksamheten. 

– Det som gorde mig intresserad av den här 

tjänsten är att hjälpa privatpersoner, företag 

och organisationer att spara på energi både 

för miljön och deras plånbok. Från början var 

energifrågorna det som jag brann för mest, 

men under resans gång så har miljöfrågor-

na blivit en lika stor del, de går hand i hand, 

berättar Patrik. 

Han har dock ena benet kvar i Vänersborgs 

kommun eftersom rollen som energi- och 

klimatrådgivare – som fnansieras av Energi-

myndigheten – innebär att han ska fördela sin 

arbetstid 50/50 mellan kommunerna. 

– Men jag är anställd av Trollhättans Stad och 

har min fysiska arbetsplats här. 

Vad innebär din roll? 
– Jag vill nå ut till alla och hjälpa till med hur 

man kan energibespara: privatpersoner, fö-

retag och organisationer. Det har hittills mest 

handlat om solceller, men tjänsten innebär 

så mycket mer. Byggnaden är som ett system 

och innefattar exempelvis uppvärmning, 

tappvarmvatten, ventilation och klimatskal, 

men även hållbara transporter ingår i tjäns-

ten. 

Gratis information 
Han har hållit föreläsningar hos bostadsrätts-

föreningar, Studiefrämjandet och så vidare, 

men kommunala verksamheter kan också 

höra av sig om de vill fördjupa sina kunskaper 

om energibesparing – och fördelen är han är 

gratis att anlita. 

– Jag ställer gärna upp vid enstaka tillfällen. 

Byt till ättika 
Redan här och nu har han lite småtips som vi 

alla kan göra för att bidra till ett bättre klimat. 

– Du kan börja med att ta bort reklam i 

brevlådan, där sparar vi in mycket på utsläpp. 

Skippa sköljmedlet, använd ättika istället. 

Sköljmedlet innehåller plast som spolas ut 

och det sliter också ut tvättmaskinen i förtid. 

Men lukten av ättika då? 
– Det kan lukta precis när du kör igång maski-

nen, men när den gått klart är lukten borta. 

Ättikan renar också maskinen. 

Nyanställda i Trollhättans Stad 

EFTERNAMN  FÖRNAMN  BEFATTNING   ARBETSPLATS 

SJÖGÄRD   ANNA   ENHETSCHEF   Beroendestödteamet och Kaffestugan 

ROSÉN   ANNA   ENHETSCHEF   Serviceförvaltningen administration 

BERNTSSON  CARINA   ENHETSCHEF   Serviceförvaltningen administration 

STENSSON  JAN   FRITIDSPEDAGOG   Hjortmosseskolan och Fritidshem 

ROSSOW 

THUDÉN 

  KARIN 

  REBECCA 

  SJUKSKÖTERSKA 

 FYSIOTERAPEUT 

  Servicehus Klockaregården 

  Demens och Rehabcenter, Tallbacken 

DOKKEN   PATRIK   ENERGIRÅDGIVARE   Kontor Tillväxt och utveckling 

SAMUELSSON 

SVENSSON 

 MATILDA 

 ANNE

  SJUKSKÖTERSKA 

  FÖRSKOLLÄRARE 

  Humlevägen 90-94 

  Förskola-Fritidshem Sädesärlan 

BOSTRÖM 

DANIELSSON 

 JONAS 

 SOFIA 

  UTVECKLINGSLEDARE 

  FÖRSKOLECHEF 

 Omsorgsförvaltningen, Gemensam Service 

  Stavreskolan och Fritidshem 

BRÄNNVALL  LOVISA   PLANERARE   Lyrfågelskolan, Förskola Akvarellen 

OLSSON 

LINDER 

ÖSTLING 

  LISE-LOTT 

  JESSICA 

  ANDREAS 

 LÄRARE SENARE 

  FÖRVALTNINGSSEKRETERARE 

 MILJÖINSPEKTÖR 

  Lyrfågelskolan, Förskola Akvarellen 

Kultur-Fritidsförvaltningen 

  Miljökontoret 

KOTSASIAN ALICE   FYSIOTERAPEUT   Demens och Rehabcenter, Tallbacken 

TÖRNERÖD HELENA MEDIC ANSV SJUKSKÖTERSKA (MAS)  Omsorgsförvaltningen 

Den 21/3 var det Internationella Downs Syndromdagen, vilken också uppmärk-
sammades i Trollhättan där många av barnen på våra förskolor ”rockade sock-
orna” för att visa att alla är olika. I vårt Facebookinlägg den dagen publicerade vi 
bilder som vi hade fått in från förskolan Kvarnen och Mioäpplet. 

”Är du orolig för din kompis?” 

Tid för hyllningar. Kommunens 
idrottare och eldsjälar hyllades på 
Trollhättans Idrottsgala den 12 april. 

Fältenhetens kampanj riktar 
sig till den som är orolig för 
sin kompis välmående. 

AUTOMATISK TELEFONIST... 
Känner du till att det fnns en funktion 

på din jobbtelefon som kopplar dig 

automatiskt till den medarbetare du 

söker? Knappa in 6780 på telefonen, 

säg vem du söker, så kopplas du fram 

till den personen. 

I samband med månadsmarkna-
den den 1 april var vi på plats för 
att berätta om vad som händer på 
Drottningtorget. 

...OCH HÄNVISNING 
Automatisk hänvisning, 6781, fungerar på 

liknande sätt och är en smidig lösning om du 

behöver koppla bort din telefon för exempelvis 

möte eller lunch. Lathundar till både 6780 och 

6781 hittar du via vänstermenyn på intranätets 

startsidan under ”Telia telefonguide” . 

MEDLEMSDRAGNING, RABATTEN 
Följande medlemmar i Rabatten har vunnit 

blomstercheckar vid medlemsdragning: Anneli 

Kull  Projektledare, Åsa Kindstrand,  lärare, Karin  

Grönlund, administratör, Elin Welander, lärare, Ro-

seMarie  Cawis  Andersen, undersköterska. Dessa 

personer får blomstercheckar hemskickade. 
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Krönikan 

LITA PÅ MAGKÄNSLAN 

Minns du det första intrycket du fck när du klev 

in genom dörrarna på din eventuellt blivande 

arbetsplats? Minns du dina förväntningar, fun-

deringar och förhoppningar?  

I slutet av förra året var jag på jakt efter en 

praktikplats. Jag studerar till kommunikatör på 

Karlstads universitet. Som en sista del i utbild-

ningen kan man, om man vill, ha praktik. Jag 

minns tydligt mitt första möte med Trollhättans 

Stads kommunikationsavdelning – det gör jag 

framför allt för att mötet gav mig perspektiv. 

Veckan innan hade jag varit på en intervju hos 

en annan stor organisation. Detta möte gav mig 

en märklig magkänsla. Det var två nära kollegor 

som höll i intervjun, men de verkade inte ha 

någon som helst koll på vad den andra arbetade 

med. De hade inget samspel och stämningen 

dem emellan var stel och krystad. Denna typ av 

organisationskultur var inte vad jag hade för-

väntat mig och jag gick därifrån med en känsla 

som jag inte riktigt kunde sätta f ngret på. 

När jag gick nedför trappan i stadshuset efter 

mitt möte på kommunikationsavdelningen var 

magkänslan en annan, där hade jag mött fyra 

kollegor som skrattade och skojade med varan-

dra. Jag upplevde ingen stel stämning – utan en 

arbetsplats med värme och glädje. Några dagar 

efter det mötet ringde den andra organisatio-

nen och erbjöd mig en praktikplats. De krävde 

svar direkt. Nu befann jag mig en svår situation. 

Jag var tvungen att ha en praktikplats, Trollhät-

tans Stad hade inte ringt ännu och jag behövde 

ge personen i andra änden av luren ett besked. 

Min magkänsla sa ”tack – men nej tack” - vilket 

också blev svaret jag gav. Ibland behöver man 

få perspektiv för att veta vad som känns rätt 

och vad som känns fel. 

Som du förstår fck jag en praktikplats på Troll-

hättans Stad – och jag är mycket glad över den! 

Jag vill säga tack till mina kollegor för allt ni lär 

mig och för att ni gav mig perspektiv på vad jag 

önskade av en praktikplats. 

Clara Bengtsson 

Praktikant på Kommunikationsavdelningen 

Linnea Henriksson är en av många kända artister som gästar Fallens Dagar 
i sommar. 

Stjärnspäckat 
på Fallens Dagar 
TEXT: JENNY PERSSON FOTO: EMMA SVENSSON 

Timbuktu, Molly Sandén, Linnea 
Henriksson, Eric Gadd, Hanna Ferm 
och Liamoo, Smith & Thell, Bröder-
na Norberg och många f er artister 
gästar Trollhättan 19-21 juli. 
- Vi är väldigt nöjda med årets pro-
gram. Vi har satsat på en bredd där 
det fnns något för alla åldrar säger 
Marcus Rudström, arrangemangs-
ansvarig Trollhättans Stad. 

Fallens Dagars populära ”Mellokväll” 

återkommer även i år. På stora scenen i 

Folkets Park uppträder Liamoo, Hanna 

Ferm och Malou Pryts på fredagen. 

Timbuktu återvänder till Fallens Dagar 

med bandet Damn! för en svängig lördags-

kväll i parken. Samma kväll spelar Molly 

Sandén som är högaktuell med singeln 

”Den som e den”. 

I cirkustältet bjuds det country-inf uerad 

pop, svensk soul och folkmusik hela vägen 

från Australien! Eric Gadd, Smith & Thell 

och Kaurna Cronin & Band är några av 

artisterna på scenen vid Hojumstunet. 

Fallens Dagar gästas också av Youtu-

be-stjärnorna Bröderna Norberg som 2016 

tog emot utmärkelserna ”Årets Webb-

humor” och ”Sveriges mest visade klipp”. 

Bröderna Norberg är bland annat kända 

för sina populära parodier på Melodifes-

tivalen. 

”fantastisk kavalkad av artister” 
Festivalen avslutas som vanligt med 

N3 Symfoniorkester under ledning av 

Ulf Wadenbrandt. I år spelar orkestern 

tillsammans med popstjärnan Linnea 

Henriksson. 

- Det är en fantastisk kavalkad av artister 

värdig en 60-åring! Det kommer garante-

rat att svänga i Trollhättan i juli avslutar 

Karin Stammarnäs, Områdeschef Kultur, 

Trollhättans Stad. 

Utöver konserter bjuder Fallens Dagar 

som vanligt på massor av aktiviteter för 

hela familjen. Fallpåsläpp, aktivitetsom-

råde, fsketävling för barn, matmarknad, 

barnteater, knallemarknad med mera. 




