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I Karlstads centrala köpcenter Mitt-i-city sitter en ensam Boel Eriksson med ett skadat knä. Denna 

dag är relativt lugn, även om det kommer in folk från såväl Västra Torggatan som Drottninggatan och 

Järnvägsgatan. Boel är bara en i mängden, och trots lugnet andas köpcentret många spännade be-

rättelser i och utanför butikerna.
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– Snittblommor och planteringar säljer bäst, 
säger Sara Vall in.

Precis bredvid blomsteraffären befinner sig Anette Halvorsen. Hon säljer choklad, kaffe och tesorter som butiken 
blandat själv. Men hon märker en tydlig skil lnad på veckodagarna.  
– I veckan har väl folk för mycket samvete för att äta godis, skrattar hon.

Hos Anette Halvorsen är det prali-
ner och unika tesorter som gäller.

Hon har precis ope-
rerat knäet i Nor-
ge och är ute på 
första äventyret 
sedan kryckorna 

lades undan. Efter läkarens 
order befinner hon sig nu på 
Mitt-i-city för att köpa skor.

– De är gymnastikskor med 
full stötdämpning. Jag fick ju 
inte gå ut i de jag hade. Det här 
är perfekta skor när man har 
ont i knäet, det sa han i sport-
affären.

”Snittblommor och plan-
teringar”
I en blomsteraffär en bit läng-
re bort står Sara Vallin bakom 
disken. Hon pratar om snitt-
blommor och planteringar och 
berättar att det är vad de säljer 
mest av. 

– Och dekorationer, lägger 
kollegan Ulla Åkesson till.

Butiken har funnits sedan 
Mitt-i-city öppnade 2006. Och 
trots att Sara Vallin tycker om 
köpcentret säger hon att hon 
saknar en butik med barnklä-
der.

”Man kan få det mesta”
Och barnkläder saknar också 
Anette Halvorsen som jobbar i 
te- och chokladbutiken precis 
bredvid. Här säljer hon prali-
ner, hemmablandade tesorter 
och kaffe.

– Det märks när det händer 
något på stan, det är mycket 
folk som går in då, även om 
de inte handlar något. Men i 
veckan  har väl folk för mycket  
samvete för att äta godis, skrat-
tar hon. 

– De är perfekta skor när man 
har ont i knäet, det sa han i 

sportaffären, säger Boel Eriks-
son, 64.

>>



Ut mot gatan l igger en restaurang, där Stefan Lindqvist arbetar. Här myser kunderna i den svaga belysningen, 
medan Stefan säljer mat ti l lagad på lavasten.

 På trappan upp till  övervå-
ningen står Bengt Eriksson som 
precis lämnat tillbaka en jul-
klapp. Och när toppen är nådd 
hittas Henrik Sjöstedt med ett-
åriga dottern Alma.

– Man kan få det mesta när 
man är här, man behöver inte 
gå mycket. Synd att det är så 
många kedjor bara, men det 
är det väl på stan också, säger 
Henrik.

Klassiskt på lavasten
Utanför Mitt-i-citys ovalforma-
de inre, i köpcentrets ytterkant 
ute på gatan, ligger en restau-
rang. Här är Stefan Lindqvist i 
full gång med att sälja klassisk 
grillad mat tillagad på lavas-

ten. Han tycker att Karlstad har 
tagit ett kliv framåt i och med 
Mitt-i-city, berättar han mellan 
strömmen av kunder.

Men alla är inte lika positiva 
till köpcentrets möjligheter.

– Det är så mycket folk, jag 
blir yr, säger Lena Persson lite 
blygsamt och sneglar på sin 
dotter. Tonårsdottern skrattar 
åt sin mamma. 

Bland alla dessa människor, 
i den blandade stämningen 
av lugn och vardagsvimmel, 
finns en rad av berättelser. Folk 
kommer och går, det fikas och 
handlas, och butiksbiträdena 
visar glatt upp sina varor. Mitt-
i-city ligger verkligen mitt i city. 
I Karlstads kärna.

>>  

l Bygget av Mitt i City star-

tades off iciel lt den 17 maj 

2004 i centrala Karlstad ur 

ruinerna av varuhuset Do-

mus som brann ner 1999.

l Gallerian öppnade por-

tarna för al lmänheten den 

21 september 2006.

l Handelsdelen av Mitt i 

City innehåller ett 50-tal bu-

tiker, restauranger, caféer 

och barer.

l Här jobbar cirka 250 per-

soner.

l Popgruppen EMD med  

flera har uppträtt här.

l Omsatte cirka 500 mil-

joner kronor under första 

året.

l Efter första året hade fyra 

mil joner människor besökt 

Mitt i City.
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