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 EN NYHET är att våra åtta cykelleder 
finns utmärkta med samma färg och 
slutstation som stadsbussarna på samma 
sträcka. Via kartan hittar du enkelt till 
våra naturcykelleder eller till den nio 
mil långa Klarälvsbanan. 

– Det är främst en cykelkarta men 
också en liten turistkarta där vi har 
märkt ut Karlstads tio främsta besöks-

mål, säger Emelie Öhrn på trafik- och 
gatuenheten.

Cykelkartan, som är gjord i ett 
vattentåligt, slitstarkt och miljövänligt 
material, finns att hämta på bland  
annat turistbyrån, i Stadshuset och på 
Stadsbiblioteket. Kartan finns också som 
webbversion i appen Mitt Karlstad.  

 Text: Kristina Ohlsson

KARLSTADS KOMMUN HAR TAGIT  

fram en film som ska marknadsföra 
Karlstad gentemot besökare. Filmen 
visar hur staden gör sig redo för gäster. 
Ända sedan 1700-talet då Eva Lisa 
Holtz, Sola i Karlstad, levde och  
verkade här har Karlstad förknippats 
med gästvänlighet och goa och  
glada människor.

Våra besökare är mycket viktiga för 
stadens utveckling. Och vi vet att 
krögare, hotell, affärsinnehavare och 
taxichaufförer – ja hela staden – gör sitt 
yttersta för att välkomna våra gäster!

Filmen finns på kommunens Youtube-

kanal och Facebooksida. Hjälp oss gärna 
att sprida den vidare till dina vänner i 
resten av Sverige och världen.  

 

Karlstads kommun vill vara cykelvänlig året runt. Med vår nya cykel- 
karta blir det ännu enklare att ta sig fram på cykel i kommunen. 
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VI I KARLSTAD 

Varför har Kronoparken en egen dag? 
– Kronoparkens dag har funnits länge, 
jag minns den från när jag var liten  
som en exklusiv dag med massa kul 
aktiviteter. Alla i min ålder som är 
uppväxta på Kronoparken har en 
relation till dagen. Men tyvärr så har 
den blivit mindre och mindre med åren. 
Därför bestämde jag och Dekan oss  
i fjol för att starta föreningen Mång-
faldarna och väcka liv i Kronoparkens 
dag som då lockade runt 4 000 besökare.  
I år kör vi igen den 30 maj i samarbete 
med studieförbundet ABF och en rad 
medarrangörer.

Vad händer under dagen? 
– Klockan 12.00 hålls en invigning utan-
för Karlstads universitet av Per-Samuel 
Nisser (M), kommunstyrelsens ord- 
förande och rektor Åsa Bergenheim. 
Tanken är sedan att alla ska gå i en 
parad in till Kronoparkens centrum.  
Där bjuds det på en alkohol- och drogfri 
fest för hela familjen. Det blir ett stort 
utbud av all världens mat, kul aktiviteter  
för barnen, föreläsningar, gladiatorspel, 
baskettävling och mycket mera. Det blir 
också uppträdanden i olika musikstilar 
utanför Kronoparkens fritidsgård.

Vad är det bästa med Kronoparken? 
– Kronoparken är så mycket mer än bara  
en stadsdel, den förenar människor och 
har fler kulturer än någon annan stads- 
del i Värmland. Uppväxten där kan 
jämföras med att äta från ett buffébord 
– man får lite av varje kultur. Vi vill sätta 
Kronoparken på kartan som ett centrum  
för mångkulturen.

HALLÅ DÄR HAMON SAHEBI,  
INITIATIVTAGARE TILL 
KRONOPARKENS DAG, 
TILLSAMMANS MED  
DEKAN IZAT…

Ny film. Solveig lämnar inget åt slumpen när hon tar temperaturen på Karlstad. Även apelsinerna ska 
vara i perfekt skick för gästen.

KARLSTAD GÖR SIG REDO FÖR BESÖK!

 NY SLITSTARK  
CYKELKARTA 
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 INGLASADE UTERUM, utbyggnad  
av extra sovrum sedan familjen har fått 
tillökning och nybyggda garage. Det är 
några av de vanligaste anledningarna  
till varför Karlstadsborna söker bygglov 
hos kommunen.

– Bor man inom detaljplanelagt 
område eller i en sammanhållen 
bebyggelse så kräver det mesta bygglov, 
säger Mikael Jansson.

Nya regler sedan i somras

Men förra sommaren infördes nya regler 
om att få bygga nytt eller bygga till utan 
några krav på bygglov. Med begreppet 
Attefallsåtgärd menas att du bland  
annat får:
• Bygga ut ditt hus med upp till  

15 kvadratmeter.
• Bygga en komplementsbyggnad på  

tomten upp till 25 kvadratmeter.

– Den stora fördelen med Attefall är  
att det är billigare och att man inte kan 
bli nekad att bygga så länge man håller 

sig 4,5 meter från grannens tomtgräns. 
Men man måste fortfarande skicka in en 
anmälan till oss och invänta startbesked 
innan man börjar bygga.

”Det haglar in ansökningar”

April och maj är de mest hektiska 
månaderna för stadsbyggnadsingenjö-
rerna på Karlstads kommun.

– Det haglar in ansökningar från 
Karlstadsbor som har gått och funderat 
hela hösten och vintern på att glasa in 
eller bygga ut. En stor del av ansökning-
arna väntas handla om Attefallsåtgärder.

Hur lång tid tar det att få bygglov?

– Från det att vi har fått kompletta 
handlingar tar det max tio veckor att  

På karlstad.se finns information om 
hur du gör en bygglovsansökan. Du kan 
också ansöka direkt via vår e-tjänst på: 
e-tjanster.karlstad.se. För frågor ring 
Kontaktcenter: 054-540 00 00.

MIKAEL JANSSON,  
STADSBYGGNADS- 
INGENJÖR 

Sugen på att bygga ut huset eller glasa in uterummet i sommar?  
Då är det hög tid att ansöka om bygglov hos kommunen.

– Vi får mycket frågor om Attefallsåtgärder sedan de nya reglerna 
trädde i kraft förra sommaren, säger stadsbyggnadsingenjören  
Mikael Jansson. 

få ett beslut. Enklare ärenden, som  
till exempel anmälan som rör Attefalls-
åtgärder, försöker vi handlägga inom 
fyra veckor.

Vad kostar det?

– Ansökan om Attefallshus kostar 
mellan 1 600–3 200 kronor. I övrigt 
varierar det från några tusenlappar upp 
till kanske 20 000–30 000 kronor.

Vad händer om man bygger  

utan bygglov?

– Det finns möjlighet att ansöka om 
bygglov i efterhand. Men att sätta  
igång med ett bygge utan bygglov  
kan resultera i att du tvingas betala 
böter och måste riva hela byggnaden.  
Text: Kristina Ohlsson
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VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FRÅGORNA 
UNDER DE KOMMANDE ÅREN?

ARBETSMARKNADS-  
OCH SOCIALNÄMNDEN

Ansvarar för den lokala arbetsmark-

nadspolitiken och ska motverka 

arbetslöshet i kommunen. Nämnden 

ansvarar också för stöd till barn och 

unga, missbrukare och beroende, 

försörjningsstöd och socialpsykiatri.

Jag vill arbeta för att inga barn 

och ungdomar ska fara illa i 

Karlstad och att vi ska bli riktigt bra 

på att låta människor, i synnerhet  

de som står längst ifrån arbetsmark-

naden, få jobb. Vårt arbete ska även 

leda till att samhällsproblemet våld  

i nära relationer minskar och vi ska 

se till att Karlstads ungdomar inte 

hamnar i narkotikaberoende. 

ORDFÖRANDE:  
PER-INGE LIDÉN (MP)

KARLSTADS-HAMMARÖ 
GYMNASIENÄMND

Karlstads kommun och Hammarö 
kommun samarbetar i en gemensam 
gymnasienämnd. Nämnden ansvarar 
för de båda kommunernas utbildnings-
verksamhet när det gäller gymnasie-
skola, gymnasiesärskola, grundlägg-
ande och gymnasial vuxenutbildning, 
särskild utbildning för vuxna, utbildning 
i svenska för invandrare (sfi) samt 
yrkeshögskola.

En viktig fråga för gymnasie-
nämnden är arbetsmiljön vilket 

vi kontinuerligt jobbar med. Under året 
behöver vi fatta beslut om Älvkulle-
gymnasiet ska renoveras eller om  
en ny skola ska byggas. Samverkan  
i länet rörande gymnasiet behöver 
stärkas och särskoleverksamheten 
utvecklas. Ökad samverkan med 
andra nämnder och myndigheter för 
att motverka utanförskap är också  
en viktig fråga. 

BARN- OCH  
UNGDOMSNÄMNDEN

Ansvarar för kommunens förskolor, 

familjedaghem, fritidshem, grund-

skola, särskola och kulturskola. 

Nämnden har också tillsynsansvar  

för fristående skolor, fritidshem och 

pedagogisk omsorg.

Vi kommer att fortsätta satsa 

på bra lär- och arbetsmiljöer 

och högre lärarlöner, så att fler vill bli 

lärare/förskollärare i framtiden och 

att duktiga lärare stannar kvar. Jag 

hoppas också att vi kommer att 

kunna fortsätta rusta upp och bygga 

nya förskolor och skolor. Andra viktiga 

frågor är ökad grundbemanning, fort- 

bildning för lärare, stärkt elevhälsa,  

att inrätta en mottagningsenhet för 

att bättre ta hand om nyanlända 

flyktingbarn och att arbeta aktivt för 

att det ska fungera bättre när man 

behöver ta in vikarier. 

ORDFÖRANDE:  
NIKLAS WIKSTRÖM (FP)

Nämnden ansvarar för kommunens 
bibliotek, Alsters herrgård, kommun-
arkivet, fritidsgårdarna, parklekar, 
idrottsanläggningar, motionsspår  
och all kulturell verksamhet. De 
arbetar också för att det ska finnas  
ett rikt utbud av upplevelser och 
fritidsaktiviteter för Karlstadsborna 
och för att utveckla Karlstad  
som besöksstad.

Karlstad ska vara en stad  
för alla och därför vill vi i 

nämnden arbeta för en ökad 
mångfald. Alla Karlstadsbor ska 
kunna njuta av eller utöva kultur 
som berör dem. Det ska finnas 
möjlighet att delta i olika fritids-
aktiviteter och idrotta oavsett  
vem man är, var man bor eller  
var man kommer ifrån. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

ORDFÖRANDE:  
JOHANNA LARSSON (M)

ORDFÖRANDE:  
DANIEL BERGHEL (M)

I Karlstads kommun finns även drifts- och servicenämnden, Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd, krisledningsnämnden, omvärldsnämnden och valnämnden.

http://karlstad.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/namnder/karlstads--hammaro-overformyndarnamnd/
http://karlstad.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/namnder/krisledningsnamnden/
http://karlstad.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/namnder/omvarldsnamnden/
http://karlstad.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/namnder/valnamnden/


VILKA ÄR DE VIKTIGASTE FRÅGORNA Förutom kommunstyrelsen, där Per-Samuel 
Nisser (M) är ordförande, så har Karlstads 
kommun åtta större politiska nämnder. 
Nämnderna beslutar i olika frågor inom  
sina ansvarsområden. Här presenterar  
vi nämnderna, vad de ansvarar för och  
deras ordföranden. UNDER DE KOMMANDE ÅREN?
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VÅRD- OCH  
OMSORGSNÄMNDEN

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar 

för den vård och omsorg som ges till 

äldre och personer med funktions-

nedsättning, till exempel hemtjänst, 

hälso- och sjukvård och boenden  

för personer med demenssjukdom, 

långvarigt sjuka och personer med 

funktionsnedsättning.

Vi kommer att satsa på före- 

byggande och tidiga insatser 

för att stödja äldres möjligheter att 

kunna bo kvar hemma i en trygg miljö, 

starta ett äldrecentrum som är öppet 

för såväl kunder som anhöriga och  

bli ännu bättre på anhörigstöd. Vård- 

boendet på Oskarslund ska byggas  

ut med 95 platser och vi kommer att 

utveckla en modern vård och omsorg 

med hjälp av tekniker som ”nära” och 

”nattfrid”, som erbjuder tillsyn via 

kamera och kontakt via tv. 

ORDFÖRANDE: MARLÉNE  
LUND KOPPARKLINT (M)

STADSBYGGNADSNÄMNDEN
Detaljplaner, bygglov, lantmäteri, 
kartor, trafiksäkerhet, trafikplanering 
och färdtjänst ligger under stads-
byggnadsnämdens ansvarsområde. 
Nämnden ansvarar också för 
stadsbusstrafiken i kommunen.

Karlstad är en stad som växer. 
Det är positivt men ställer stora  

krav på planering vilket stadsbyggnads- 
nämnden ansvarar för. Vi behöver fler 
bostäder och mer mark för företags-
etableringar samtidigt som vi inte får 
tappa de värden som gör Karlstad 
unikt. Även kommunikationer är 
oerhört viktiga för vår attraktivitet 
som stad, här är planeringen av 
resecentrum en av de kommande 
årens största utmaningar. 

ORDFÖRANDE:  
PETER KULLGREN (KD)

TEKNIK- OCH  
FASTIGHETSNÄMNDEN

Nämnden ansvarar bland annat 
för vatten- och avloppsförsörjningen, 
renhållning, gator och vägar, parker 
och naturmark, exploatering och 
markförsörjning för bostäder och 
näringsliv. De ansvarar även för alla 
kommunens lokaler som till exempel 
skolor och vårdboenden samt den 
interna servicen inom kommunen  
som till exempel städning och alla 
kommunens fordon.

Vi vill öka underhållet på våra 
gator och cykelvägar och på 

vårt vatten- och avloppsnät så att vi 
kommer upp i en bra och acceptabel 
standard. Att klara av att skapa en 
hållbar trafiksituation samtidigt som 
vi växer och blir fler invånare är en 
annan utmaning. Vi arbetar för att  
fler ska välja kollektivtrafik och cykel 
samtidigt som det måste finnas 
möjlighet att ta bilen. 

ORDFÖRANDE:  
HENRIK LANDER (C)

Nämndens ansvar är att hantera 
frågor med koppling till miljö och 
hälsoskydd. Där ingår bland annat 
allmän miljöövervakning, tillsyn  
av miljöfarliga verksamheter, hälso- 
skydd, avfall, avlopp och tillsyn av 
livsmedel och dricksvatten.

Jag vill arbeta för en bra livs- 
kvalitet i Karlstad, och för  

att vi ska leva på ett sätt som inte 

förstör förutsättningarna för en  
god livskvalitet på andra håll eller  
för kommande generationer. Några 
viktiga delar i detta, som miljö- 
nämnden ansvarar för, är arbetet  
med miljötillsyn och livsmedelstillsyn 
samt rådgivning kring miljö-, energi-, 
avfalls- och konsumentfrågor. Vi 
måste också se till att miljöhänsyn 
genomsyrar kommunens planering 
och verksamheter. 

MILJÖNÄMNDEN

ORDFÖRANDE:  
TORBJÖRN NILSSON (MP)
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 NÄR KOMMUNEN UNDER 2013 
frågade vad Karlstadsborna ville ha  
mer av i sin stad kom en ny och större 
lekplats i Museiparken högt upp på 
önskelistan. Lekplatsen är redan i  
dag välbesökt och dessutom den enda  
i centrum.

Förra våren tog kommunen hjälp  
av barn i olika åldrar som fick säga  
hur de ville att lekplatsen skulle se ut. 
Topp tre var gungor, rutschkanor och 
klätterställningar.

– Allt det finns i planen för den  
nya lekparken. Vi har inte kunnat 
tillgodose allt, men mycket av det  
som barnen har önskat har vi kunnat  
få med, säger Mikael Lundh, projekt-
ledare på natur- och parkenheten i 
Karlstads kommun.

Vatten och skog

Förhoppningen är att lekplats, som  
är den största satsningen på en enskild 
lekplats som kommunen någonsin har 
gjort, ska stå klar nu i sommar och att 
den ska vara något utöver det vanliga.

Temat är Klarälven, skogen och kulturen. 
Bland annat så är en av klätterställning-
arna ett stort plockepinn av timmer,  
som en symbol för virkesflottningen på 
Klarälven och barnen ska kunna leka vid 
geggabord, som är anslutna till vatten-
rännor. I lekplats ska det också finnas en 

häftig linbana, lekhus, en karusell och 
flera gungställningar. Gräsplanteringen 
runt omkring kommer att likna vass och 
färgen på lekredskapen är i trä med 
accentfärgen faluröd för att matcha 
Värmlands museum. 

Inspirerande lekmiljö

Tanken med lekplatsen är att det ska 
vara en inspirerande plats där både barn 
som bor centralt och barn som kommer 
på besök ska kunna leka. Lekplatsen 
kommer att vara anpassad för personer 
med rörelsehinder på så sätt att lekred-
skapen är lätta att nå. Istället för grus 
blir det gummiasfalt så att personer i 
rullstol lättare ska kunna ta sig fram.

– Förhoppningsvis ska den här lek- 
parken användas av alla. Vi vill att det ska 
vara en mötesplats där det finns gott om 
sittplatser för den som vill ta en fikapaus 
mellan lekarna, säger Mikael Lundh.  

 Text: Kristina Ohlsson

I sommar står den nya och större lekplatsen i Museiparken klar. Det blir 
bland annat klätterställningar, gungställningar, rutschkanor och linbana 
– precis som Karlstads barn har önskat. 

MYCKET AV DET SOM  
BARNEN HAR ÖNSKAT  
HAR VI KUNNAT FÅ MED.

Så här är det tänkt att den nya lekplatsen i Musieparken ska se ut. Källa: Sweco. Det här är några av lekredskapen som kommer att finnas  
i den nya lekplatsen i Museiparken. Bilderna visar inte exakt 
hur det kommer att se ut i Karlstads lekpark.
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som stödberättigad. Det gör att fler 
mindre föreningar nu får rätt till stöd. 

Vill du bilda en förening får du 
gärna ta kontakt med oss fritids- 
konsulenter så hjälper vi till att informera 
om hur en ideell förening fungerar. Bland 
annat så behöver ni ha en styrelse, vara 
demokratiskt uppbyggd och öppen  
för alla. Läs mer på karlstad.se 

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.

DEN STORA BRANDEN ÅTER- 
SPEGLAS I ÅRETS VÅRBLOMMOR

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.

att vi sätter färg på staden med vår- och 
sommarblommor på broräcken, i rabatter 
och i urnor runt om i staden. Det förhöjer 
intrycket av Karlstad och tänk vad trist det 
skulle vara om vi inte hade några blommor!

Vad gör du mer än att planera  
blommorna i Karlstad?
– Jag är en av flera som planerar  
kommunens grönytor. Jag arbetar även 
med investerings- och underhållsuppdrag, 
som till exempel kan innebära att rusta  
upp en lekplats eller anlägga en ny rabatt.

Vilken är din favoritblomma  
i trädgården hemma?
– Näva. Det är en tacksam perenn för alla 
lägen i en trädgård. Den kräver lite skötsel 
och är fin hela sommaren. 
 Text: Kristina Ohlsson

 VARFÖR ELDTEMA? 
– När vi bad Karlstadsborna om hjälp att 
hitta ett tema så fastnade vi för Ulrika 
Karlssons förslag om eld eftersom det är 
150 år sedan den stora branden härjade i 
Karlstad. Det är så klart ingenting som vi 
firar men det är en viktig historisk händelse 
som har format staden.

Vilka färger får årets vårblommor?
– Det blir orange och blå blommor som 
symboliserar elden och vattnet som släcker 
elden. Orange och blått förstärker varandra, 
så det kommer bli bra effekter. Det blir bland 
annat penséer, gyllenlack och förgätmigej.

Varför satsar kommunen så stort  
på att pynta staden med blommor?
– Det ska vara trevligt att bo i och besöka 
Karlstad. Vi får massa positiv respons på 

Den här veckan startar kommunen planteringen av 11 000 färgglada 
vårblommor. Det är Jenny Högberg tillsammans med Kiki Gillenäs som  
har planerat blomsorter, färger och komposition utifrån årets tema: eld. 

Namn: Jenny Högberg   
Yrke: Produktionsplanerare   
Ålder: 36 år   
Började på Karlstads kommun:  
Som trädgårdsmästare 2006

FRIDA BERNHARDSSON,  
FRITIDSKONSULENT PÅ 
KULTUR- OCH FRITIDS-
FÖRVALTNINGEN…

FRÅGA KOMMUNEN
VAD GÄLLER NÄR  
FÖRENINGAR MED 
BARN- OCH UNGDOMS-
VERKSAMHET SKA 
SÖKA STÖD HOS  
KOMMUNEN?

– VI ARBETAR HELA TIDEN för att 
skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för att barn och unga ska ha 
tillgång till en aktiv fritid. För att göra 
det enklare för föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet att söka stöd hos 
kommunen har vi nu gjort om reglerna. 
Istället för 20 behöver man nu bara vara 
15 barn och unga mellan 7–20 år som 
ingår i föreningen för att den ska räknas 



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.

KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD

VILL DU HJÄLPA  
TILL VID EN KRIS?

Vid till exempel en större olycka, brand 
eller översvämning så kan kommunen  
och räddningstjänsten behöva hjälp av 
frivilliga resurspersoner. Kanske har du  
de egenskaper som krävs? Vill du veta 
mer så är du varmt välkommen till ett 
informationsmöte torsdagen den 23 april 
klockan 18.30 på Karlstads brandstation.  
Läs mer på civil.se

VALBORGSFIRANDE  
I KOMMUNEN

Det är Valborgsfirande på många platser  
i kommunen. Förutom brasa bjuder 
kocken traditionsenligt upp till sång och 
vårtal från balkongen på Café August.  
I Mariebergsskogen hålls talet till våren 
av Elisabeth Boström, vokalchef och 
körmästare på Malmö Opera. Sällskapet 
CMB och sångföreningen Mannhem står  
för musikunderhållningen under ledning  
av Erik Rynefors. Hela familjen är 
välkommen till hembygdsgårdarna i Nyed 
och Tällerud där våren firas med brasa 
och körsång. På karlstad.se hittar du  
fler Valborgsfiranden.

BORT MED VÅRSKRÄPET
Rensar du hemma och behöver slänga 
skräp? Under våren har Karlstads sex åter- 
vinningscentraler öppet även på helgerna.

Djupdalen lördag 09.00–16.00* 
Heden  lördag 09.00–16.00  

söndag 09.00–16.00*
Molkom lördag 09.00–12.00 
Vålberg lördag 10.00–14.00 
Våxnäs lördag 09.00–16.00 
Väse lördag 13.00–15.30
* Tiden gäller fram till 24 maj samt  
29 augusti–25 oktober.

VÅRMARKNAD 
PÅ ALSTERS HERRGÅRD

Årets säsong på Alsters 
herrgård inleds med gratis 
vårmarknad helgen den  
2–3 maj. Njut av dofter  
och smaker från när-

producerad mat, strosa runt bland vackert 
hantverk och högklassig värmländsk  
slöjd eller lär dig mer om trädgårdsodling 
och plantering. Även i år ska den finaste 
fågelholken röstas fram av marknads-
besökarna. Lämna in din egentillverkade 
fågelholk på Alsters herrgård senast den 
1 maj för att delta i tävlingen.

STORA 
BILTVÄTTARHELGEN

Den 25–26 april är det den stora bil- 
tvättarhelgen. Kampanjen med samma 
namn syftar till att sprida kunskap om  
hur du tvättar din bil miljösmart. Bilen  
ska tvättas i en automattvätt eller gör- 
det-själv-hall som tar hand om och renar 
smutset. Gör du som många andra, 
tvättar bilen ute på gatan eller på din 
asfalterade uppfart? Tänk då på att 
kemikalierna som rinner ned i dagvatten-
brunnarna kan följa med ut i vattnet som 
du badar i på sommaren. Saknar du till- 
gång till tvätthall så är det minst dåliga 
alternativet att tvätta din bil på en gräs- 
eller grusyta där tvättvattnet filtreras.

NU SOPAR VI BORT  
GRUS OCH SAND

Just nu sopar Karlstads kommun upp 
sanden efter vintern. Fyra lag arbetar 
samtidigt med att få rent på gator och 
cykelvägar i olika delar av kommunen.  
I mitten av maj beräknas arbetet vara  
helt klart.

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 4 JUNI

23
APRIL

2-3
MAJ

4
JUNI

30
APRIL


