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 SISTA FEBRUARI slutar Karlstadsbuss, 

liksom många andra aktörer inom kollektiv-

trafiken, att sälja bussbiljetter via sms och 

satsar istället på mobilbiljetter.

Så här gör du: Registrera dig på 

Karlstadsbuss nya app i mobilen med 

telefonnummer och ett betalkort. Sedan är  

det fritt fram att köpa din mobilbiljett. Till  

en början säljs bara enkelbiljetter, men i 

framtiden kan det även bli aktuellt med till 

exempel periodkort via mobilen. Är du 

osäker? Se vår guide på karlstadsbuss.se.

En annan nyhet i appen är en klickbar 

karta som gör det enklare att se live-tider  

och att söka resor. Tryck på kartan dit du  

vill resa och klicka på ”res till”. Eftersom 

gps:en i telefonen vet vart du befinner dig 

visar appen närmaste hållplats, vilken buss 

du ska ta, vart du ska gå av och hur du går  

sista biten till målet.

Appen finns både på svenska och engelska och 
laddas ner gratis från Appstore och Google play.

 HOS OSS KAN DU arbeta inom 
många olika områden. På förskolan  
får du bland annat leka, berätta sagor,  
städa och laga mat. Inom äldreomsorgen 
jobbar du med äldre och dementa 
personer. Din uppgift kan vara att  
hålla dem sällskap, spela spel och ta 
promenader. Som parkarbetare får du 
arbeta utomhus hela dagen med att 
plantera och rensa rabatter. 

Dansare eller vaktmästare?

Gillar du att dansa och spela teater  
kan du söka dig till kulturområdet.  
Du kan också jobba med någon av våra 
vaktmästare med att bära material, 
göra enklare reparationer och hålla 
ordning i lokaler eller jobba som 

lokalvårdare i kombination med att 
arbeta i kafé eller sortera böcker.

Vem kan söka?

För att kunna söka måste du vara 
folkbokförd i Karlstads kommun  
och gå i nian eller årskurs 1 eller 2  
på gymnasiet. Elever i nian måste ha 
fyllt 16 år före den 1 juli.

Ansök och läs mer på karlstad.se/

feriearbete. Har du frågor kan du mejla 
oss på feriearbete@karlstad.se.  

 Text: Kristina Ohlsson

VÄLJ MELLAN TRE  
OLIKA PERIODER:

Period 1: 15 juni–3 juli

Period 2: 6 juli–24 juli 

Period 3: 27 juli–14 augusti
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Du som är mellan 16 och 18 år kan få ett feriejobb i Karlstads kommun  
i sommar. Skicka in din ansökan under mars månad. 

TIDNINGEN TILL DIG I  
KARLSTADS KOMMUN
VI I KARLSTAD är en tidning från Karlstads kommun 
som kommer ut sex gånger per år. Vi vill att du 
som invånare i kommunen ska känna att det finns 

läsvärda artiklar och nyttig information i tidningen. 
Du vet väl att du även kan läsa tidningen på 

webben? Gå in på karlstad.se/vi-i-karlstad – där kan  
du läsa tidigare nummer och senaste tidningen som bläddringsbar pdf.

Tipsa gärna om vad just du vill läsa i tidningen. Mejla till  
linda.olsson@karlstad.se 

Utges av: Karlstads kommun

Ansvarig utgivare: Katarina Lindström, katarina.lindstrom@karlstad.se

Redaktör: Linda Olsson, linda.olsson@karlstad.se

Grafisk form: Kommunbyrån, kommunbyran@karlstad.se

Omslagsbild: Lisa Härdne. Bilden är tagen i Inre hamn.

Tryck: Strokirk Knappen AB, ISO 14001-certifierat  
tryckeri. Tryckt på FSC-märkt papper.

Upplaga: Cirka 46 000 ex.

Distribution: Posten, delas ut till  
alla hushåll i Karlstads kommun.

VI I KARLSTAD 

 SNART DAGS ATT SÖKA  
FERIEJOBB I KOMMUNEN

MOBILBILJETT 
ERSÄTTER SMS

MISSA INTE KARLSTADSBUSS NYA MOBILAPP! 
REGISTRERA DIG OCH RES MED MOBILBILJETT 
ISTÄLLET FÖR SMS. 

VAD VILL  
DU LÄSA  

OM?
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STOR SATSNING  
PÅ TÅGTRAFIKEN –  
MED START I VÄSE

 KARLSTAD OCH VÄRMLAND har 
fått 422 miljoner kronor av regeringen 
för satsningar på infrastruktur i länet. 
Utbyggnaden av tågtrafiken sker i fyra 
etapper och pågår till år 2025. Först  
ut är Väse där arbetet med att bygga 
mötande spår och nya perronger startar 
nästa år. Det innebär att fler tåg, både 
persontåg och godståg, kan åka genom 
Väse samtidigt.

– Det ökar kapaciteten från 120  
till 160 tåg per dygn som kan passera 
mellan Karlstad och Kristinehamn 
vilket gör att fler turer kan stanna i 
Väse, säger Peter Thörn, samhälls-
planerare på Karlstads kommun.

Tidig dialog med Väseborna

En bättre tågtrafik med tätare turer i 
Väse medför också stora förändringar 
på orten. Till exempel så ska Storgatan 
ledas ned under järnvägen genom en 
viadukt och mycket pekar mot att det 
gamla stationshuset måste rivas.

Det innebär att detaljplanen för 
hela Väse centrum måste ritas om och  
i det arbetet har kommunen bjudit in 
Väseborna att vara med och påverka. 

På det första stormötet som kommunen 
och Trafikverket kallade till i höstas 
kom drygt 150 personer.

– Det är ett rätt så stort ingrepp  
på Väse så invånarna här har haft olika 
farhågor kring hus som ska rivas och 
hur centrum ska utvecklas. Men det  
är väldigt positivt att vi har fått vara 
med så tidigt i processen och tycka till, 
säger Fredrik Jansson som representerar 
föreningen Väse framtid.

”Kan tillgodose de flesta önskemål”

Inför utbyggnaden har kommunen  
och Trafikverket även träffat en mindre 
grupp Väsebor för att höra vad som är 
viktigt för dem.

– Efter att vi sammanställde 

resultatet så fick vi en ganska god bild 
över vad Väseborna tyckte var viktigt, 
och flera av önskemålen kommer vi  
att kunna tillgodose, säger Daniel 
Nordholm, stadsbyggnadsarkitekt  
på Karlstads kommun.

Inom kort kommer detaljplanen  
för nya Väse centrum att presenteras. 
Några av önskemålen som Väseborna 
har fått gehör för, och som kommunen 
ska försöka få utrymme för i budgeten, 
är två gång- och cykelbroar (en på  
varje sida om järnvägen), konstnärlig 
utsmyckning av passagen och planlagd 
mark för möjlighet att öppna upp nya 
verksamheter på orten. 
 Text: Kristina Ohlsson

Mötesspår och nya perronger i Väse gör att fler tåg kan stanna på orten 
samtidigt som centrum får en ansiktslyftning. Utbyggnaden i Väse är 
först ut i den stora satsning på infrastruktur som görs i Värmland under 
de kommande tio åren. 

Fredrik Jansson och Agneta Stenberg från 
Väse framtid är med i referensgruppen som 
tyckt till om hur Väse centrum ska se ut.

FAKTA TÅG I TID
Tåg i tid är den största satsningen  
på infrastruktur i Värmland någonsin. 
Projektet drivs av Karlstads kommun, 
Region Värmland och Trafikverket.

• Öronmärkta pengar från staten gör  
det möjligt att bygga ut tågtrafiken  
fram till år 2025. 

• Kortare restider och en pålitligare 
tågtrafik gynnar både värmlänningarna 
och andra resenärer längs sträckan 
Oslo-Stockholm. 

• Järnvägsstationen i Karlstad kommer  
att byggas om till ett attraktivt rese- 
centrum.
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 – DET ÄR KLART att man blir 
berörd. Helst skulle jag vilja ha ett 
slott så jag kunde ta med alla hem. 
Men samtidigt som vi ska vara ett stöd 
så måste vi också kunna bita ihop när 
det blir jobbigt, säger Tina Eklöf.

Det är hon eller någon av hennes 
kollegor som möter upp ungdomarna 
när de först kommer till tåg- eller 
busstationen i Karlstad. Den enda 
informationen som personalen får innan 
mötet är ett namn, personnummer och 
om föräldrarna är i livet. Trots att de 
inte pratar samma språk så lyckas de 
alltid kommunicera med varandra.

– Många har varit på resande fot 
länge och det är först på asylboendet 
som de får landa någonstans, säger 
Björn Vestberg, chef på enheten för 
ensamkommande barn och unga.

Här får de mat, en träningsoverall 
och lite andra kläder, handduk och en 

säng. Redan efter någon vecka börjar  
de skolan. 

Jobbig väntan

Så fort ungdomarna kommer till 
Karlstad blir de tilldelade en god man, 
som företräder barnet i föräldrarnas 
ställe. När de sedan får uppehållstill-
stånd byts den ut mot en vårdnads-
havare som bland annat hjälper till  
i kontakten med myndigheter.

På Sirius bor ungdomarna oftast 
bara i ett par månader. De som får 
uppehållstillstånd flyttar vidare till ett 
mer permanent boende, medan några 

av kompisarna i korridoren får åter-
vända till hemlandet igen. 

– Vår uppgift är att göra vardagen 
så dräglig som möjligt under deras 
jobbiga väntan, säger Clas Olsson  
som arbetar på asylboendet.

Kommunen har omsorg om 
ungdomarna till dess att de är 18 år. 

Hur går det för de här ungdomarna?

– En del går ut i jobb, andra fortsätter 
att studera och några blir jobbsökande, 
säger Björn Vestberg.

Clas och Tina har kontakt med 
många av ungdomarna även efter att de 
har lämnat boendet. Många hör av sig 
flera år senare och berättar hur mycket 
Clas och Tina har betytt för dem.

En är platschef på ett företag i dag, 
en arbetar på möbelfirma och en inom 
restaurangbranschen.

– Det är en otrolig bedrift. Att 
komma hit utan någonting och lyckas 
så bra, säger Tina.

Fler ensamkommande barn nästa år

Det är oroligt på många platser i 
världen och under nästa år väntas  
en ökning av flyktingar till Sverige.  
I Karlstad räknar kommunen med  
att ta emot mellan 50 och 60 ensam-
kommande ungdomar under nästa år. 
Fler asylplatser kräver nya lokaler och 
mer personal måste rekryteras.

– Vi pratar sällan om vad flykting-
mottagandet ger tillbaka ekonomiskt  
i form av fler arbetstillfällen. Det kostar 
inte kommunen ett öre att ta emot 
ensamkommande unga, det är helt 
statligt finansierat, säger Björn Vestberg.

För kommunen innebär inte det 
ökade flyktingmottagandet någon 
merkostnad. Kostnaden för mat, rum 
och omvårdnad ersätts av staten. Utöver 
det får ungdomarna 24 kronor per dag 
av Migrationsverket, pengar som ska 
täcka kostnader för kläder, skor, fritids- 
aktiviteter och hygienartiklar samt 
utgifter för sjukvård och tandvård. 
 Text: Kristina Ohlsson

SIRIUS SKAPAR TRYGGHET  
FÖR ENSAMMA FLYKTINGBARN 
På Karlstads enda asylboende för ensamkommande barn, Sirius,  
bor sex flickor och åtta pojkar mellan 16 och 18 år från olika delar  
av världen. Tina och Clas är deras trygghet i väntan på besked om 
uppehållstillstånd. 

BJÖRN VESTBERG,  
CHEF PÅ ENHETEN  
FÖR ENSAMKOMMANDE  
BARN OCH UNGA  

För många flyktingbarn som kommer ensamma är det Clas Olsson och Tina Eklöf som de först 
möter när de går av tåget på Centralstationen i Karlstad.
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IBRA HAR KARATEN ATT TACKA FÖR MYCKET
Ibrahim Husseini flydde från Afghanistan när han var 15 år. Efter en 
intensiv resa genom Europa med bil, på lastbilsflak och till fots nådde 
han slutligen Sverige.

Nu, fem år senare, pratar han bra svenska, har fast jobb, körkort  
och är tvåfaldig svensk mästare i karate. 

Idrotten har hjälpt Ibrahim att komma  
in i det svenska samhället. Samma  
fokus som han har på karaten hade  
han tidigare på skolan och nu på jobbet 
som elektriker.

 ÅRET VAR 2008 när Ibrahim 
lämnade hemlandet med Sverige som 
slutmål. Efter en tuff resa kom han  
till Malmö och snart stod det klart  
att Ibrahim skulle vidare till Karlstad 
och Hammarö.

– När jag klev av tåget i Karlstad 
stod personalen från mitt nya boende 
och väntade på mig tillsammans med 
några killar från Afghanistan som 
pratade mitt språk, berättar Ibrahim.

Han trivdes bra på boendet, men 

väntan på besked om att få stanna var 
psykiskt jobbig. Det var tungt att få 
nej från Migrationsverket, men efter att 
ha överklagat beslutet så vände allting. 

– Min gode man ringde och 
berättade att jag hade fått uppehålls-
tillstånd. Det var som om ett ljus 
tändes efter en lång tid av mörker.  
Jag tänkte ”yes, nu börjar mitt liv  
på riktigt.”

Ibrahim började läsa svenska och  
i somras tog han studenten från 
elprogrammet på Nobelgymnasiet. 
Han fick jobb direkt, som elektriker  
på företaget där han hade praktiserat.

”Våga ge ungdomarna en chans”

Ibrahim pratar gärna integration.  
Han är en av flera invandrare  

Studenten och SM-guld i karate är två viktiga 
händelser i Ibrahims liv. 



6 KARLSTADS KOMMUN | FEBRUARI 2015

VILL DU BLI  
VÅRDNADSHAVARE  
ELLER VÄRDFAMILJ?

Vad krävs för att få bli god man? 
– Det finns ingen särskild åldersgräns, 

men eftersom ungdomarna är mellan  

16 och 18 år så är det bra om det är  

en person som har lite livserfarenhet. 

Personen ska ha god kunskap om det 

svenska samhället, behärska svenska 

språket i tal och skrift och kunna 

agera opartiskt. Det är positivt om 

man har erfarenhet av att ha arbetat 

med barn och unga tidigare.

Vad ansvarar en god man för? 

– Den gode mannen är ytterst ansvarig 

för barnets ekonomi. Den företräder 

barnet i asylprocessen och går in i  

en förälders ställe där det behövs i 

bestämmelser kring till exempel skola, 

boende och hälso- och sjukvård. 

Hur mycket tid tar uppdraget  
och vad får man i ersättning?
– Minst tio timmar i månaden bör man 

räkna med. Men man måste också 

vara beredd på att kunna komma ifrån 

under dagtid för att kunna vara med  

på möten med till exempel Migrations-

verket. Vi betalar ut 2 000 kronor  

i månaden.

Hur ansöker jag? 
– Det är bara att gå in på karlstad.se/
godman och fylla i en intresseanmälan 

som sedan skickas in till kommunen. 

Efter det kallar vi till intervju där vi 

bedömer om personen verkar lämplig 

för uppdraget. Därefter får du gå en 

utbildning som förberedelse inför 

uppdraget.

JUST NU SÖKER vi efter vårdnadshavare,  
som bland annat hjälper till i kontakten  
med myndigheter, och värdfamiljer till 
ensamkommande flyktingbarn. Som värd-
familj tar man emot ett barn i sitt hem för  
en stunds samvaro över en fika eller middag  
för att ungdomen ska få en inblick i hur det 
kan vara i en svensk familj.

som har lyckats bra i Sverige. Men han 
har också många vänner som varken 
har jobb eller några svenska vänner – 
trots att de är duktiga på det de gör 
och ambitiösa.

– Jag brukar säga till mina vänner 
att de ska gå in till arbetsgivarna och 
berätta vad de kan istället för att skicka 
cv. Det är så lätt att det kommer bort  
i mängden. Men det gäller också att 
arbetsgivarna vågar ge dem en chans.

Han har också en uppmaning  
till alla invandrarungdomar som  
kommer till Sverige:

– Ta skolan på allvar och kämpa i 
början, tänk inte att du ska ta igen det 
senare. Det blir bara jobbigare ju längre 
du väntar.

Idrotten viktig för integrationen

Ibrahim tror också att idrotten kan 
vara en dörröppnare in i det svenska 
samhället. För honom har karaten gett 
många nya vänner och där har han haft 
möjlighet att träna sin svenska. 

– Ungdomarna som kommer till 
asylboendet kan ju inte bara gå ut på 
Stora torget och börja prata med någon, 
de behöver träffa svenskar i något 
sammanhang och där spelar idrotten  
en viktig roll.

Två år i rad har han vunnit SM- 
guld i karate och fått både Karlstads 

kommuns förtjänstmedalj och  
Hammarö kommuns stipendium för 
Årets idrottsprestation, för sina insatser. 
Nu är han själv tränare och en förebild 
för barnen i föreningen.

En person som också har betytt 
mycket i Ibrahims liv är hans vård-
nadshavare Aina.

– Om jag skulle bli sjuk mitt i 
natten så vet jag att jag alltid kan ringa 
Aina, det känns tryggt.

Ibrahim ser en framtid i Sverige.
– Jag är inte där än, men på sikt 

drömmer jag om att köpa hus, bil och 
ha en familj. 
 Text: Kristina Ohlsson

Ibrahim tar emot stipendium för sina idrotts- 
prestationer.

HALLÅ DÄR PETER FROSTVIK,  
ENHETSCHEF PÅ ÖVER-
FÖRMYNDARKANSLIET  
I KARLSTADS KOMMUN…

VILL  
DU BLI  

VÅRDNADS- 
HAVARE?

VILL DU  
VARA VÄRD- 

FAMILJ?

Anmäl ditt intresse på karlstad.se  
eller kontakta Susanne Hagerö,  

telefon 054-540 49 84, mejl  
susanne.hagero@karlstad.se

Hör av dig till Kontaktcenter  
på telefon 054-540 00 00.

… som just nu 
söker efter gode 
män till ensam- 
kommande unga 
flyktingar.



– ÄR UNGDOMEN under 18 år kan  
du vända dig till familjeavdelningen  
på telefonnummer 054-540 50 20.  
Där kan du och ditt barn få träffa en 
socialsekreterare. Nästa steg är att göra 
en utredning och efter en remiss till oss 
på Nexus får han eller hon komma på 
motivationssamtal där vi pratar mycket 
om vilka konsekvenser som missbruket 
har fått.

Är ungdomen över 18 år kan ni vända 
er direkt till oss på Nexus. Där är  
vi fyra behandlingskonsulenter som 
arbetar tillsammans. Våra kontakt-
uppgifter hittar du på karlstad.se.

Har du som förälder frågor rörande 
alkohol- eller drogmissbruk kan du 
också alltid ringa till oss på Nexus  
för rådgivning och stöd. 

Karlstads kommun har över 7 000 anställda inom 600 olika yrken. Vi tar 
hand om barn och äldre, vattnar stadens blommor, ordnar fritidsaktiviteter, 
levererar värme, behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att 
fler ska få plats i vår stad. Här möter du en av våra medarbetare.

MIRIAM PLANERAR SKÖTSEL  
OCH BEKÄMPAR HALKAN

Har du en fråga till kommunen?  
Hör av dig till Kontaktcenter i  

Bibliotekshuset. Tel: 054-540 00 00  

E-post: karlstadskommun@karlstad.se  

Du når oss också via Facebook  

eller Twitter.

– Det är ett jätteintressant jobb där  
jag får vara med i hela processen,  
från förslag, politiskt beslut, projekt  
och verklighet till att sedan få följa  
upp hur det blev.   
 Text: Kristina Ohlsson

färre transporter och vinster för miljön.
Sopsaltningen, som metoden heter, 

har testats på fem cykelleder under vintern 
och fungerat bra. Men när den värsta 
halkan slog till krävdes att kommunen 
kompletterade saltlaken med grus. 

Metoden, som redan i dag används 
som halkbekämpning i Linköping, Uppsala  
och Stockholm, ska nu utvärderas i 
Karlstad.

Vill se fler kvinnor i byggbranschen
Miriam har många stora projekt framför 
sig. Dagligen sitter hon i möte med 
entreprenörer, produktionsfolk och 
allmänhet. Som ung kvinna med slöja 
sticker hon ut i en väldigt mansdominerad 
bransch. Men Miriam stortrivs med sitt 
jobb och uppmanar fler kvinnor att ta 
plats i byggbranschen.

 I AUGUSTI förra året började Miriam 
som projektledare för teknik- och gatu- 
frågor i Karlstads kommun efter att ha 
arbetat som konsult och entreprenör inom 
byggbranschen.

– Jag hade bara passerat Karlstad 
förut men hört mycket gott om staden. Jag 
älskar utmaningar och tänkte, varför inte!

Miriam arbetar med att planera skötsel 
och underhåll av stadens gator och torg. 

Saltlake som halkbekämpning
Nytt för i år är att cykelvägarna halkbe-
kämpas genom att kommunen sopar och 
sen strör ut saltlake, en blandning av salt 
och vatten, istället för grus. Ett arbete 
som Miriam har varit drivande i. 

– Förutom att det verkar snabbare är 
det snällare mot cykeldäcken. Saltlaken 
håller bättre än andra metoder vilket ger 

Miriam Al-Absawi är byggnadsingenjören som lämnade Östergötland  
för Karlstads kommun. Här arbetar hon strategiskt med att planera hur 
Karlstads gator och torg ska skötas och underhållas. 

Namn: Miriam Al-Absawi   
Jobbar som: Teknisk projektledare  
Började på Karlstads kommun:  
Augusti 2014 
Intressen: Träning, resa, engagerad i 
frivilligorganisationer, älskar motorfordon

PG ÖBERG,  
BEHANDLINGS- 
KONSULENT PÅ  
NEXUS SVARAR…
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FRÅGA KOMMUNEN
JAG MISSTÄNKER ATT MITT 
BARN ANVÄNDER DROGER. 
VART KAN JAG VÄNDA MIG 
FÖR ATT FÅ HJÄLP?



Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella ändringar. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.

Vi reserverar oss för ändringar i programmet. Uppdaterat program hittar du på visitkarlstad.se

KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD

Här ett urval av alla gratisaktiviteter:

Drop in-idrott 
Idrotta, dansa eller lek på vår populära 
drop in-idrott. Alla från årskurs sex till 
nio är välkomna till Fröding Arena på 
Kronoparken eller Rudsskolans idrotts-
hall den 27 februari klockan 20.00–
21.30. 

Bakning, film och fotboll 
På Tolvmansgatans fritidsgård finns det 
mycket att göra under sportlovet. Här 
kan du bland annat spela fotboll, baka, 
se på film eller vara med på scones-
afton. Se karlstad.se för aktuella tider.

Sportlovskul på Ruds parklek 
Pulkarace, pimpelfiske, pizzabak, 
frågesport och skridskor. Skridskor, 
hjälmar och pulkor finns att låna gratis. 
Alla åldrar är välkomna!  

Ishockey i Molkom 
På Molkoms IP kan du spela ishockey 
med Molkoms fritidsgård den 27 februari 
klockan 12.30. Alla från 13 år är 
välkomna. Ta gärna med egen matsäck.

UNO BJUDER IN TILL 
T IOÅRSK AL AS 
Du missar väl inte att Ungdomens hus 
på Västra Torggatan i Karlstad fyller tio 
år den 10:e februari? På karlstad.se/
uno kan du läsa mer om det fem dagar 
långa firandet.

FÄRJESTADSTRAVET
För biljetter till Färjestadstravet och  
mer information se rallysweden.com

Torsdag 12 februari

16.00 Grindarna öppnas
18.10  Hiphop-gruppen Panetoz spelar
19.00 Rallyshow 
19.25 Cross- och skotershow
19.50 Officiell invigning av Rally Sweden 
20.00  Första superspecialsträckan 

SS 1 Karlstad SSS 1

Fredag 13 februari

16.00 Grindarna öppnas 
17.30  Popgruppen JTR spelar
18.30 Cross- och skotershow 
19.00  Andra superspecialsträckan 

SS 10 Karlstad SSS 2
20.00  Popgruppen JTR spelar
20.15 RallyX On Ice

STORA TORGET
Festligheter och livesändningar på 
storbildsskärm från rallyt alla dagar.

Torsdag 12 februari

15.00 Korvgrillning 
15.00 & 17.40 DJ Jaguar 
17.25 Godisregn 
17.30, 18.30 & 19.30 Eldshow

Fredag 13 februari

15.00 Korvgrillning 
15.00 & 17.40 DJ Tempel 
17.30, 18.30 & 19.30 Eldshow 
18.25 Godisregn

Lördag 14 februari

12.00 Korvgrillning 
12.00–16.00 Barnbio på Pitchers
13.00–15.00  Trollerishow
14.00–16.00 Barndisco på Tempel 
15.25 & 16.25 Godisregn 
15.30 & 16.30 Eldshow

Söndag 15 februari

12.00  Barnbio på Pitchers 
15.00 Målgång och prisceremoni

10
FEBRUARI

16
APRIL

SPORTLOV I  
MARIEBERGSSKOGEN

Kom till Mariebergsskogen på sportlovet! 
Så här har vi öppet under veckan:
Lillskogen klockan 09.00–16.00  
Klapphagen klockan 09.00–15.00  
Naturum Värmland med kafé  
klockan 11.00–17.00  
Skridskobanan klockan 11.00–20.00

Undvik att ta bilen till 
Färjestadstravet. Karlstadsbuss 
kör gratisbussar från Stora 
torget till Färjestadstravet och 
sedan tillbaka till centrum.

TA GRATIS- 
BUSSEN!

PROVA PÅ UNDER 
SPORTLOVET 

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 16 APRIL

RALLYFESTEN ÄR HÄR IGEN!


