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En naturlig mötesplats
– Jag blir glad när jag ser att folk vistas ute på gården, 
säger fastighetsägaren Britt Eriksson, Paritt Ab, om 
den oas som fi nns mitt i kvarteret Väktaren. 
Men många Karlstadsbor vet inte att den fi nns där.

Och det är kanske inte så konstigt, eftersom den bara 
används av hyresgästerna. I fastigheten Väktaren 7 
fi nns kontor. Bland annat har SVT och Swedbank sina 
lokaler här. När Paritt Ab köpte fastigheten för cirka 
sju år sedan var innergården förfallen och bortglömd. 

– VI GJORDE i ordning den under första året. Vi la trä-
däck, ställde ut möbler och planterade blommor och 
växter, berättar Britt Eriksson.

De gjorde även en ny utgång, så att det skulle blir 
enklare och snabbare att komma ut. Dessutom 
fungerar dörrarna mot gården som nödutgångar och 
underlättar en utrymning vid brand. 

Rhododendron, tuja, penséer, löjtnantshjärtan, ros 
och förgätmigej växer här nu.

– Tanken är att det ska vara en plats för raster men 
även en plats där man kan sitta och jobba om man 
vill det. Dessutom är det en naturlig mötesplats för de 
som jobbar i fastigheten.

HON BERÄTTAR att hon blir glad när hon ser att den 
används, för det är ju det som är själva tanken, och 
skulle kanske önska att den användes ännu fl itigare. 
Plats fi nns ju. Gården är indelad i två sektioner, i olika 
nivåer, och på totalt några hundra kvadratmeter.

– Tanken var också att skapa något fi nt att titta på 
för de som bara har fönster mot gården. Jag vill att 
hyresgästerna ska titta ut och bli glada, säger Britt 
Eriksson. 

ANNA SJÖSTRÖM

För cirka sju år sedan renoverades innergården som gömmer sig som 
bakom den här fasaden.

Rhododendron... ... och penséer sätter färg på gården. 

Förutom en skön rastplats, fyller gården också en annan viktig funk-
tion. Vid brand kan den användas som utrymningsväg. 

Britt Eriksson hoppas att gården ska inbjuda till möten och ett skönt miljöombyte för de som jobbar i fastigheten.  FOTO: ANNA SJÖSTRÖM
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