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VI I KARLSTAD

ALLT FLER BOR  
I KARLSTAD

Hurra!  
Nu är vi över

90 000

Dags att nominera: 

ÅRETS SOLA 2017

ÅRETS  
VARDAGSHJÄLTAR

PROFILEN: 
MARIA ÄR NY 
SKOLDIREKTÖR

E-FÖRSLAG –  
KUL, SNABBT  
OCH ENKELT!

ADHAM FRÅN SYRIEN OCH GUNILLA FRÅN SKATTKÄRR

EN VARM OCH
OVÄNTAD VÄNSKAP

NYÅRSFYRVERKERI PÅ 
SANDGRUNDSUDDEN
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 – DET ÄR ETT KUL, SNABBT OCH ENKELT SÄTT att vara 
delaktig i vad som händer i kommunen. Processen är öppen  
och alla kan vara med. Det blir också enkelt för politiker  
och tjänstemän att se vilka frågor som engagerar, säger  
Anna Lipkin, projektledare.

Alla som bor i Karlstads kommun 
kan skicka in e-förslag och det finns 
ingen åldersgräns. Barn och unga  
kan också engagera sig. Ditt e-förslag 
kan handla om allt som kommunen 
ansvarar för och har möjlighet att 
besluta om.  

Tryck: Strokirk-Landströms AB,  
ISO 14001-certifierat tryckeri.  
Tryckt på FS C-märkt papper.
Upplaga: Cirka 47 000 ex.
Distribution: Posten, delas ut  
till alla hushåll i Karlstads kommun.

Utges av: Karlstads kommun, karlstadskommun@karlstad.se 
Telefon: 054-540 00 00. 
Ansvarig utgivare: Katarina Lindström, katarina.lindstrom@karlstad.se
Redaktör: Linda Olsson, linda.olsson@karlstad.se
Grafisk form: Kommunbyrån, kommunbyran@karlstad.se
Omslagsbild: Øyvind Lund. 

VI I KARLSTAD 

Med e-förslag blir det enklare att lämna förslag till Karlstads 
kommun. Får ditt förslag minst 50 röster så tas det upp för 
behandling av berörd politisk nämnd. 

NU KAN DU LÄMNA E-FÖRSLAG TILL KOMMUNEN

Anna Lipkin

Njut av en härlig tur i våra skidspår i vinter. Här har vi 
listat spåren som har belysning på kvällstid. Vill du åka 
under dagtid så finns det fler spår utan belysning att välja 
mellan. Det är både kommunen och lokala föreningar  
som sköter spårningen. Håll utkik efter aktuell spårstatus 
på skidspar.se där de flesta av skidspåren i Karlstad  
finns med.

Bara tio minuter från 
centrala Karlstad ligger 
Bryngfjordens slalom-
backe. Här finns lift, 

skiduthyrning, grillplats 
och en mindre värme-

stuga. 

Öppettider när det  
finns snö: Onsdagar  

och fredagar klockan 
17.00–21.00. Lördagar 
och söndagar klockan 

10.00–16.00.

Jakobsberg: 2,5 kilometer
Kronoparken: 2,5 kilometer
Molkom: 800 meter, 1 och  
2,5 kilometer
Skattkärr: 2,5 kilometer
Skutberget: 5 kilometer
Rud: 3 kilometer

Tuggelite: 1, 1,6 och  
3 kilometer
Tyr: 2,5 kilometer
Ulvsby: 2,5 kilometer
Vålberg: 2,5 kilometer
Väse: 2,5 kilometer 

SÅ HÄR GÖR DU:

HÄR KAN DU ÅKA  
LÄNGDSKIDOR I VINTER

ÅK UTFÖR  
I BRYNGFJORDEN

SNÖ PÅ  

GÅNG?

• Gå in på karlstad.se/e-forslag och registrera  
dig som användare.

• Skriv ditt förslag. 

• Förslaget finns publicerat i 90 dagar så att andra  
kan läsa, kommentera och stödja förslaget. Ditt  
namn kommer att synas ihop med förslaget. 

• Får ditt e-förslag 50 röster eller mer skickas det 
vidare till berörd politisk nämnd och hanteras  
där som ett ärende. Förslag som får färre än 50 
röster kommer att besvaras av en handläggare  
på aktuell förvaltning. 

• Du kan också lämna in ditt förslag via en blankett 
som du skickar till kommunen. Ladda ned blanketten 

på karlstad.se/e-forslag eller hämta den på Kontakt-
center i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR KARLSTADS KOMMUN
Nästa nummer av Vi i Karlstad kommer den 23 februari. 

Vill du felanmäla eller 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.
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 – JAG TROR att jag fick utmärkelsen 
för att jag lyft ett svårt ämne på ett nytt 
sätt och uppmärksammat frågan om 
självmord. Jag vill vända något svårt  
till något bra med min historia, säger 
Marie Niljung.

Marie Niljung var 24 år när hennes 
mamma tog sitt liv, nio år senare tog 
även hennes pappa sitt liv.

– Självmord drabbar så många och 
många känner dessutom skam. Men jag 
vägrar skämmas för att mina föräldrar 
led av psykisk ohälsa. 

Kunskap viktigt

Händelserna gjorde att Marie  
engagerade sig i frågan om själv- 
mord, hon håller föreläsningar och  
har arrangerat två konserter som till- 
sammans samlat in nästan 500 000 
kronor till organisationen Suicide Zero. 
Marie menar att kunskap kan bidra till 
att förhindra självmord.

– Alla kan läsa på om vad det 
innebär att drabbas av psykisk ohälsa, 
ingrip om du misstänker att någon funderar 
på att ta sitt liv. Man väljer inte att ta 
sitt liv, man ser just då ingen annan utväg. 

Våga fråga hur någon mår

– Vet du en person i din närhet som har 
det tufft, våga fråga: har du tankar på att 
ta ditt liv? Då signalerar du att du kan 
prata om detta svåra ämne. Är man i en 
depression så känner man sig ofta väldigt 
ensam, genom en enkel fråga och omtanke 
kan personen gå från yttersta förtvivlan 
till hopp. Alla kan göra skillnad, den lilla 
omsorgen spelar stor roll. 

Marie ler medvetet på alla bilder  

som är kopplade till frågan om själv-
mord då hon vill bryta tabun.

– Mina föräldrars död känns mindre 
meningslös genom mitt engagemang. 
Jag har alltid en saknad, men det gör 
inte lika ont längre. 

Nu är det dags att nominera till årets pris. 

Hur tycker du att Årets Sola ska vara? 

– En person som sprider värme och gör 
skillnad, som med glädje och nytänk 
hjälper de som har det svårt. Någon  
som gör det lilla extra för andra. 

Förutom äran att bli Årets Sola och en 

fin statyett så får vinnaren även 20 000 

kronor. Vad gjorde du för pengarna?

– De blir reskassa till en långresa till 
Indien över jul, en belöning till mina 
barn och min man. Jag har lagt så 
mycket tid på att arrangera konserterna 
och annat arbete inom Suicide Zero. Det 
blir nästan lite symboliskt, att vi åker 
till solen för solapengarna, säger Marie 
och ler.  Text: Linda Olsson Foto: Linn Malmén

Mer information hittar du på suicidezero.se 
Har du självmordstankar? Ring Självmords-
linjen tel 90101 eller chatta på mind.se

Är du eller någon du känner en  
inspirerande, driftig och glad person – 

precis som Sola i Karlstad Eva-Lisa Holtz 
var? Gå in på karlstad.se och nominera 
Årets Sola 2017 senast den 9 januari. 
Förutom att personen ska vara en god 

ambassadör och representant för 
Karlstadsregionen så ska Årets  
Sola uppfylla följande kriterier: 

•  Vara inspirerande – bidra till en livlig 
och inspirerande region. 

•  Vara driftig – går gärna från ord till 
handling och vill hitta nya vägar. 

•  Ha ett gott bemötande och vara  
en glädjespridare. 

Vinnaren presenteras på galan 100° 
Karlstad på Karlstad CCC den 31 mars.

NOMINERA TILL ÅRETS SOLA 2017

– Nu vet jag hur det  
måste kännas att vinna 
OS-guld. När de läste upp 
motiveringen förstod jag 
– det är ju jag! Det var så 
roligt, säger Marie Niljung, 
Årets Sola 2016. 

Årets Sola 2016, Marie Niljung:

” VÅGA PRATA OM 
SJÄLVMORD” UTDRAG UR MOTIVERINGEN

Marie Niljung är volontär 
inom Suicide Zero, en ideell 
organisation som verkar för  
att förhindra självmord. Hon 
ville göra något nytt för att 
uppmärksamma psykisk 
ohälsa. Det resulterade  

i musikgalan Våga fråga! –  
syftet var att musiken skulle 

bidra till att lätta på de tabun 
som finns runt dessa frågor. 

Maries energi och goda 
människosyn gör att det 

känns hjärtligt och ärligt i 
möten med henne, men hon 

jobbar också ständigt med att 
öka resurserna för att fler ska 
få kunskap om hur man ska 

arbeta för att hjälpa personer 
som vill ta sitt eget liv.
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GUNILLA ÄR ADHAMS 
EXTRA MAMMA I SVERIGE

Pepparkakshjärtan blir symbolen för deras nya starka vänskap. Gunilla Löfgren från 
Skattkärr har snabbt blivit som en extra mamma till Adham Almasalmeh från Syrien. 

– Vi har kontakt nästan varje dag. Adham har blivit en del av vår familj. 

 PEPPARKAKSBAKET är i full gång 
hemma i köket hos Adham på Basun-
gatan på Kronoparken. Skämten svingas 
fram och tillbaka i luften mellan honom 
och svenskmamman Gunilla. Skratt  
som värmer, ett och annat missförstånd, 
språkfrågor som får svar.

Det är ungefär så deras vänskap  
ser ut.

De träffades första gången i våras  
när Adham gjorde praktik på Skatt-

kärrsskolan där Gunilla jobbar som 
fritidspedagog.

– Vi hade önskat att få en kille från 
Syrien till oss via Arbetsförmedlingen, 
konstaterar hon. Det är viktigt för 
barnen att få lära känna människor  
från andra länder.

De pratade allt oftare med varandra, 
även om saker som inte hörde till jobbet. 
Gunilla såg också en chans för Adham, 
som är 28 år, att träffa nya kompisar 

genom att sammanföra honom med sina 
egna vuxna barn. Nu är hon och maken 
Bosse Larsson hans extra föräldrar här  
i Sverige.

Farlig resa

Adham lämnade sin familj och vänner  
i Syrien för två år sedan och gav sig ut  
på en 25 dagar livsfarlig resa till Sverige. 
Tiden som asylsökande tillbringade han 
i Frövi. När han fick sitt uppehållstill-
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stånd flyttade han in hos  
en kompis här i Karlstad och 
kunde på allvar börja etablera sig  
i det nya landet.

Med Gunillas familj som stöd  
känns det enklare.

– Jag har haft tur som träffat  
någon som kan förklara saker för mig, 
säger Adham. Det finns svenska ord  
och grammatik som är svåra och ibland  
vet jag inte hur jag ska göra saker rätt.

Adham har fast jobb på KFC:s restaurang 
i Välsviken. Han får just nu gå en intern- 
utbildning för att bli kökschef. Det  
är viktigt för honom att göra rätt för sig 
och han är glad över att äntligen 
få betala skatt i Sverige. 

– Jag vill vara aktiv i 
samhället, säger han. I Syrien 
studerade jag i 16 år, det har 
inte varit lätt att komma hit och 
starta om allt på nytt från noll.

”Mammorna” är födda samma dag

Mamma, pappa och tre systrar bor i 
Syrien, hans bror i Dubai. Kriget är en 
källa till ständig oro över hur de mår. 

Adham har sett till att båda 
hans familjer har träffats  

via videosamtal.
– Det märkliga är 
också att Gunilla och 
min mamma har 
födelsedag samma dag. 

Båda mina mammor är 
alltså födda samma dag, 

samma år! 
Efter att ha fått jobb kändes 

det också riktigt bra att i början  
av augusti kunna flytta in i en egen 

lägenhet. Tillsammans med Gunilla 
och Bosse ägnade han ett par dagar  
åt att fylla den med möbler, annan 
inredning och nödvändiga prylar. Det 
blev en intensiv turné med släpkärra till 
Ikea och olika privatpersoner som lagt 
ut möbelannonser på Facebook.

– Livet är mycket bättre nu när jag 
har mina nya vänner, fortsätter Adham. 
Han har också fått se mer av Värmland 
och lära sig om svensk historia.

– Min mamma läste Nils Holgersson  

för mig när jag var liten. Och nu bor  
jag här i Värmland. Gunilla har tagit 
med mig på besök på Mårbacka.

– Och så har vi varit i Finnskogen 
och sett finn-gården Rita-
mäki, konstaterar Gunilla.  
I somras önskade sig Adham 
att få sova i tält och fiska i  
en sjö. Då följde han med till 
vårt sommarhus i Gunnar-
skog. Vi har varit i Ransäter  
på Erlandergården och vi  

har pratat om Palme och Gustav Vasa. 
Firat midsommar på Alsters herrgård.

Adham är noga med att visa hur 
mycket han uppskattar Gunilla och 
hennes familj. 

– När jag fyllde år nyligen lurade  
han hit oss en lördagskväll, berättar 
Gunilla. När vi kom hit var hela köket 
fyllt med ballonger, och tillsammans  
med vännerna Hamdi och Masen hade 
Adham ägnat flera timmar åt att laga 
fantastiskt god mat. Det var en jätte- 
rolig kväll!

Leder till skratt

Värmen och dofterna från pepparkaks-
baket gör dem röda om kinderna. Nu är 
det dags för Adham att smaka kakorna 
som sägs göra dig snäll. På brödfatet 
finns såklart också lussekatter.

– Jag önskar verkligen att fler skulle 
ta sig tid att lära känna någon av de 
nyanlända som kommer hit till Karlstad, 
säger Gunilla. Det är inte alltid vi 
förstår varandra. Vi har levt i olika 
kulturer och är inte alltid överens. Men 
oftast leder det till skratt och att vi lär 
oss något nytt från båda håll.  

 Text: Katarina Averås Foto: Øyvind Lund

Första pepparkaksbaket  
för Adham Almasalmeh som  

är glad att han lärt känna  
Gunilla Löfgren och hennes  
familj här i Sverige. Allt blir  

enklare när det finns vänner  
som både kan förklara  

saker och hjälpa till med  
svenska språket.

Adham Almasalmeh

JAG VILL  
VARA AKTIV  

I SAMHÄLLET

Via webbplatsen varmtvälkommen.se kan gamla och nya 

Karlstadsbor träffas och lära känna varandra. Berätta kort 

vad du är intresserad av och vad du skulle vilja göra  

på träffen. Kanske vill du lära dig laga syrisk mat? 

Visa stans bästa sevärdheter? Eller behöver du 

deltagare till det nystartade innebandylaget? 

Du kan också svara någon av de cirka 

200 profiler som redan finns 

upplagda, kanske finns det 

någon du skulle vilja 

lära känna lite 

närmare.

VILL DU OCKSÅ LÄRA KÄNNA  

NÅGON FRÅN EN ANNAN KULTUR?
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Det finns massor av vardagshjältar som jobbar i det dolda. För sjunde året uppmärksammar  
Karlstads kommun verksamheter och personer som är särskilt värdefulla för barn och unga. 

– Aldrig tidigare har vi fått in så många nomineringar fyllda av beröm. Man blir väldigt glad  
över hur många bra verksamheter det finns, säger Magnus Wallgren, projektledare.

Ur motiveringen

” EN NATURLIG MÖTESPLATS  
FÖR UNGDOMARNA I BYN”

– Helt fantastiskt, helt underbart! Jag blir varm i  
hjärtat och är överlycklig! Säger Per Flodbergsäter,  

från Edsvalla IF.

Ur motiveringen

” PERSONALEN PÅ FOGDEMYRENS 
FÖRSKOLA ÄR SANNA HJÄLTAR  
I VARDAGEN”

– Väldigt överraskande! Det blir en bubblig känsla  
i en, man blir så glad, säger Marie Werme,  

förskollärare, Fogdemyrens förskola.

Årets  
verksamhet

Fogdemyrens 
förskola

Ur motiveringen

” EN SANN FÖREBILD SOM BRINNER  
FÖR ATT ORDNA EN MENINGSFULL 
FRITID FÖR DE UNGA I KARLSTAD”

- Det hade jag inte trott. Jättekul, fantastiskt  
roligt, säger Jonas Kristiansson, fritidsledare 

 på Tolvmansgatans fritidsgård. 
Jonas är en av skaparna till den mobila fritidsgården 

Move som under sommaren nådde 3 500 ungdomar.  

Årets  
medarbetare

Jonas Kristiansson, 
fritidsledare, 

Tolvmansgatans 
fritidsgård

Ur motiveringen

” DE ÖPPNAR BÅDE SJÄL OCH 
HJÄRTA FÖR DE BARN OCH  
UNGA SOM OFTA GLÖMS BORT”

– Det här hade jag inte förväntat mig,  
jag är jätteglad, säger Petra Westerling,  
verksamhetschef på BUFFF Värmland.

Årets 
samverkan

BUFFF
Barn och ungdom med 
förälder/familjemedlem  

i fängelse. Organisationen 
vill ge stöd till barn  

och familjer som  
drabbats.   

Årets förening

Edsvalla IF

ÄKTA
HJÄLTAR
SPRIDER
GLÄDJE



 ”SKOLAN ÄR VIKTIG FÖR SAMHÄLLSUTVECKLINGEN”

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.

Karlstads kommuns förskolor, fritids-
hem, grundskolor och kulturskola 
samlar varje dag ungefär 12 000 barn 
och elever. De är också arbetsplats för  
2 500 personer. Maria Kjällström är 
sedan augusti kommunens skoldirektör, 
med uppdrag att leda och utveckla 
verksamheterna. 

Namn: Maria Kjällström  Ålder: 45 år  Bor: På Herrhagen  Jobb: Skoldirektör   
Gick ur 9:an: Nästegårdsskolan i Vara, Västergötland, 1987   
Började jobba i Karlstads kommun första gången: Som lärare på Norrstrandsskolan 1996  

politiker och verksamheterna. Genom att 
jobba nära politiken vill jag ge dem aktuell 
information som grund för kommande beslut.

Vilket är ditt bästa skolminne? 
– Jag gillade hela perioden på mellanstadiet 
med en härlig lärare och bra sammanhåll-
ning i klassen. De flesta skolämnena var 
roliga – jag gillade skolan. 

Hon vet att många – både elever och 
vårdnadshavare – är nöjda och känner  
sig trygga med kommunens förskolor, 

grundskolor och andra verksamheter  
för barn och unga. 

– Passa gärna på att berätta det för  
den personal som ni möter ute i vardagen. 
Det betyder så mycket för alla som jobbar 
nära barnen att få höra att de gör ett 
värdefullt arbete. 

Är det något du vill hälsa till alla elever? 
– Njut av din skoltid och att du får gå i 
svensk grundskola – efteråt förstår man 
vilken härlig tid det är!   Text: Katarina Averås

NÄR DET HAR KOMMIT FYRA 

CENTIMETER snö skickar Karlstads 
kommun ut plogbilarna. Gång-  
och cykelvägar prioriteras alltid 
först. Efter det plogas busslinje-
nätet, trafikleder och större 
huvudgator. När det kommit  
åtta centimeter plogas övriga  
gator och enskilda vägar.

Det kan dröja innan plogbilen 
kommer till just din gata, men vi 
arbetar så fort vi kan enligt den  
här prioriteringsordningen. Under 

vintertid har vi upp till hundra fordon 
som kan rycka ut vid kraftigt snöfall. 

Det är Karlstads kommun som  
har ansvaret för snöröjning och 
halkbekämpning. Men vi är  
glada om du hjälper oss att  
inte blockera vägen så att våra 
plogbilar enkelt kan ta sig fram. 

En annan sak vi vill be  
dig om, är att du inte skottar  
ut snön från tomt på gatan, 
trottoaren eller gång- och  
cykelvägen. Tack på förhand! 

FRÅGA KOMMUNEN
NÄR KOMMER 
PLOGBILEN?

PÄR UNGERBERG,  
ENHETSCHEF FÖR  
PRODUKTION  
MARK UPPDRAG 
SVARAR…
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 – HOS OSS ska alla barn och elever  
ges möjlighet att få kunskaper och en 
värdegrund som får dem att växa, och  
på sikt bli starka, trygga vuxna. Det är 
grunduppdraget för oss som jobbar inom 
barn- och ungdomsförvaltningen, säger hon.

Nu kan hon snart se tillbaka på den 
första terminen som skoldirektör.

– Jag har fått ett varmt välkomnande  
och har fått möta så många professionella 
och duktiga medarbetare. Jag ser fram 
emot att få vara med i utvecklingen av 
Karlstads kommun som helhet. Skolan  
är viktig för samhällsutvecklingen.

Maria Kjällström menar att en stor 
utmaning just nu är att återupprätta bilden 
av skolan som en attraktiv arbetsplats  
som lockar skickliga medarbetare. 

– Jag vill gjuta mod och styrka i organi- 
sationen. Var och en ska blir medveten om 
sin egen förmåga och betydelse, och även 
få det stöd som behövs. Det är en stor del 
av ledarskapet.

– Jag är också en länk mellan våra 



JULPYSSLA PÅ UNO

JULLOV I MARIEBERGSSKOGEN  
23 DECEMBER–9 JANUARI

KARLSTAD.SE

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.

Den 16 december är datumet för årets 
eldkonst, en häftig upplevelse med ljus- 
installationer, sprakande eldskulpturer, 
dans och musik. I år är temat Tidens spegel. 
Klockan 19.30 börjar programmet i Sand- 
grundsparken vid Värmlands Museum. 

Den 9–12 februari är det dags för Rally 
Sweden, Sveriges största sportevenemang 
och en av årets höjdpunkter i Karlstad och 
Värmland. Regionen fylls med rallyfolk från 
hela världen under några intensiva dagar. 
Torsdagen den 9 februari inleds rallyt med 
en pampig invigning, första superspecial-
sträckan och underhållning med skoter-  
och motorcykelshow på Färjestadstravet. 

På lördagen den 11 februari fortsätter 
festen med underhållning och aktiviteter  
för hela familjen på Färjestadstravet.

Båda dagarna går det gratisbussar i 
skytteltrafik mellan Stora torget och 
Färjestadstravet. Så låt bilen stå och 
välkommen på rallyfest! Läs mer om 
VM-rallyt på rallysweden.com

På nyårsafton kan alla Karlstadsbor som 
vanligt njuta av ett storslaget nyårsfyrverkeri 
som avfyras från Sandgrundsudden vid 
tolvslaget. Karlstads kommuns nyårsfyr-
verkeri har blivit ett uppskattat arrangemang 
som i år hålls för åttonde året och lockar 
flera tusen personer i alla åldrar. Bäst  
syns fyrverkerierna längs älven i Klara  
och från Sundsta.

Från den 14 december fram till dagen 
innan julafton kan du julpyssla på UNO 
(Ungdomens hus). Lär dig att tillverka 
vetevärmare, tvålar och smycken som du 
sedan får tips om hur du kan slå in till fina 
julklappar. Som vanligt så är alla mellan  
16 och 25 år välkomna. Datum: 14–23 
december. Tid: Klockan 15.00–20.30.  
Läs mer på karlstad.se/uno

Här kan du hyra och åka skridskor på den 
konstfrusna isbanan, träffa djuren och gå 
på skattjakt och tipspromenad. Kom nära 
naturen i Naturum Värmland, som är öppet 
alla dagar under lovet. Njut av fika eller 
dagens soppa i naturums kafé. 

Boka in den 4 januari klockan 15.00–
18.00 då det är dags för skridskodisco 
med Pingu!

23
FEBRUARI

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 23 FEBRUARI

STORSLAGET NYÅRSFYRVERKERI  
PÅ SANDGRUNDSUDDEN

Unna dig själv avkoppling i mellandagarna! 
På Sundstabadets relaxavdelning har du 
möjlighet att slappna av med aufgussbastu, 
hamamrum, pooler, solrum och upplevelse-
duschar. Mer information finns på  
sundstabadet.se 

SLAPPA  
I RELAXEN!

RALLYFEST  
I KARLSTAD

AKTUELLT I KARLSTAD

SPRAKANDE ELDKONST  
PÅ SANDGRUNDSUDDEN


