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VI I KARLSTAD 

Är du engagerad i en förening, organisation eller studie-
förbund och har idéer om hur asylsökande och nyanlända 
med uppehållstillstånd kan integreras i samhället genom 
kulturaktiviteter? Då kan du söka pengar hos  
Karlstads kommun. 

 ÅNGSÄLLSKAPET Polstjärnan är 
först ut att få pengar. De får 18 000 
kronor för att ta med asylsökande från 
boendet i Molkom på skärgårdsturer på 
Vänern under sommaren.

En halv miljon kronor kan delas ut till olika projekt  
under 2016. Pengarna är statliga och öronmärkta för  
kommunens arbete med flyktingfrågan. 

APRIL OCH MAJ MÅNAD är hektiska för stadsbyggnadsingen-
jörerna på Karlstads kommun. Då strömmar det in ansökningar 
om bygglov från Karlstadsbor som vill bygga om under 
sommaren. Här är tre vanliga frågor om bygglov:

Hur lång tid tar det att få bygglov?
Från det att kommunen har fått kompletta handlingar tar det  
max tio veckor. Enklare ärenden handläggs ofta snabbare.

Vad kostar det?
Det beror helt på vilken typ av bygglov det gäller. Bygglov för ett 
inglasat uterum kostar till exempel cirka 3 500 kronor. Detsamma 
gäller garage, carport eller förråd upp till 50 kvadratmeter. En 
normalstor villa, på upp till 139 kvadratmeter, har en bygg- 
lovskostnad på cirka 22 000 kronor.

Hur söker jag?
Du kan ansöka via vår e-tjänst. Det går också bra att  
skicka in en pappersblankett. På karlstad.se/bygglov  
kan du läsa mer om hur du gör och få svar på dina frågor.

SÖK PENGAR TILL  
INTEGRATIONSPROJEKT

Gå in på karlstad.se  och läs mer om  
hur du söker.

Mellan den 25 och 29 april kan Karlstads ungdomar  
rösta på sin favoritkandidat till ungdomsfullmäktige. 

 UNGDOMSFULLMÄKTIGE har nyligen landat efter en två 
veckor lång valturné i Karlstads skolor för att informera om  
sin verksamhet. Nu har det blivit dags för Karlstads ungdomar 
att rösta på de kandidater som har valts ut. De 25 ledamöter 
och 15 ersättare som blir framröstade kommer att få en plats  
i ungdomsfullmäktige under nästa mandatperiod. 

Vem vill du ska föra ungdomarnas talan i Karlstad? För  
att rösta måste du vara född mellan den 30 april 1997 och 
31 december 1999. På karlstad.se/ungdom kan du läsa mer  
om hur du röstar. 

RÖSTA I UNGDOMARNAS VAL

Varför ska man rösta i valet till 
ungdomsfullmäktige?
– För då kan man vara med och 
påverka sin vardag, i allt från hur  
din skola fungerar till hur ofta 
stadstrafiken ska gå. Det är ofta 
som politikerna kommer till oss 
och frågar vad vi tycker, det märks 
att de tar våra åsikter på allvar.

Vad är det bästa med att vara 
med i ungdomsfullmäktige?
– Att vi får vara med och påverka 
vad som händer i samhället. Jag 
blir också väldigt allmänbildad och 
får veta vad som pågår i vår stad. 
Att Bibliotekshuset kanske ska 
göras om till ett kulturhus och att 
Stora torget ska få nytt utseende 
är sånt som många andra i min  
ålder kanske inte känner till.

Vad har ni jobbat med under  
året som gått?
– Vi har jobbat mycket med flykting- 
frågor, med att träffa ensam- 
kommande unga och ta med dem 

ut på olika aktiviteter. Vi har 
besökt UNO, åkt pulka ihop och  
nu under våren ska vi ordna  
en fotbollsturnering med dem. 
Som vanligt har vi arrangerat  
Lots of love, festivalen på skol- 
avslutningen. Vi har jobbat en hel 
del våldsförebyggande och med 
olika miljöfrågor bland annat med 
källsortering och mer ekologisk 
mat i skolorna.

Hur skulle Karlstad bli en  
ännu bättre ungdomsstad?
– Karlstad är en väldigt bra 
sportstad, med stora möjligheter 
att kunna utöva sin sport. Men är 
man med kompisarna en fredags- 
eller lördagskväll så finns det inte 
så många ställen att gå till. Vi 
hamnar i en klämålder och jag 
skulle önska att det fanns fler 
kaféer eller andra platser som 
kompletterar UNO. Det vore kul 
också om butiker, restauranger 
och kaféer kunde ha längre 
öppettider.

HALLÅ DÄR…
…AMANDA BENGTSSON, 17 ÅR,  
ORDFÖRANDE I UNGDOMSFULLMÄKTIGE.
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 UNO ÄR EN inspirerande mötesplats 
för unga i Karlstad mellan 16 och 25 år. 
Hit, till Västra Torggatan 16, kan de 
komma direkt efter skolan och spela  
playstation, dansa, måla eller bara fika 
tillsammans i kaféet eller i det nyinredda 
vardagsrummet med mysbelysning. Eller 
varför inte krypa in mörkret i UNO:s egen 
biosalong med en påse popcorn i knäet?

Här flödar kreativiteten

På UNO finns också tekniken och 
lokalerna för att kunna dj:a, spela in 
musik, greja med bilder i fotostudion, 
släppa loss i dansrummet och låta 
kreativiteten flöda i designrummet.  
Dessutom finns det en stor scen med 
möjlighet att arrangera konserter, 
modevisningar och dansuppvisningar.

– Det finns en pott pengar att söka 
för de som vill arrangera något kul för 
unga. Då är det bara att kontakta någon 
av UNO:s kultursamordnare. Kravet för 
att få pengar är att arrangemanget ska 

vara i Karlstads kommun, att det är 
alkohol- och drogfritt, öppet för alla  
och riktar sig till unga mellan 16 och  
25 år, säger Jan Johansson.

För den som vill arrangera något  
för nyanlända med syfte att öka inte-
grationen finns en särskild pott pengar 
att söka från.

Besöken har ökat med 30 procent

Jan ser att fler universitetsstudenter 
börjar hitta till Ungdomens hus, en 
grupp som de tidigare har haft svårt att 
locka. Även flera av de ensamkommande 
flyktingbarn som har kommit till 
Karlstad har upptäckt UNO.

– Besöken hos oss har ökat med 
30 procent det senaste året. Vi har ungefär 
50 000 besök per år och i snitt 177  
besök per dag. Det är viktigt att det 
finns en sådan här mötesplats för unga  
i Karlstad och det är något som  
politikerna prioriterar.   

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

Sanna Allåker, 18 år
– Jag brukar vara här 
och dansa och äta 
UNO-mackan. Den 
godaste mackan med 

ciabattabröd, och en 
röra med fetaost och 

pesto. Just nu är jag här varje dag och  
repar inför en dansföreställning.

Charlotte Wiesner, 19 år
– Jag är utbytesstudent 
och går på yogakurs här 
på UNO. I dag är jag här 
och pysslar. Jag tycker 
mycket om UNO, det är 

kul här och finns många 
möjligheter.

Korab Fazliu, 26 år
– Det är första gången 
jag är här. Jag ska 
pimpa min overall 
inför att jag ska vara 
fadder på samhälls-
analytikernas nollning.

Wasim Osta, 18 år
– Jag brukar komma  
hit efter skolan på 
onsdagar och fredagar 
och chilla. Jag dricker 
te, tittar på film och 
dansar hiphop med 
grabbarna.

Ungdomens hus startade på initiativ av ungdomsfullmäktige 2005.  
I dag är det 50 000 ungdomar som besöker huset varje år.

– Vi vill sätta guldkant på tillvaron för ungdomarna i Karlstad,  
säger verksamhetschefen Jan Johansson. 

Sex dagar i veckan från klockan 15.00 håller UNO öppet för alla unga i Karlstad från 16 år. På fredagar är det våffelkalas. Perfekt fredagsmys tycker 
Matilda Ellsberg, Alice Odby och Irina Sempértegui.

ETT HUS FYLLT MED INSPIRATION FÖR UNGA
VAD GÖR DU HELST PÅ UNO?

Ungdomens hus finns både på Facebook och 
Instagram under namnet unokarlstad. Kika in 
där eller gå in på karlstad.se/uno för att se 
vad som är på gång i ungdomarnas eget hus 
just den här veckan.
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Omkring en fjärdel av invånarna  
i Karlstads kommun bor utanför 
Karlstads tätort. För att skapa 
bättre villkor för boende och 
företag på landsbygden har 
kommunen startat ett landsbygds-
råd. Rådet består av nio ledamöter 
– alla med stor erfarenhet av att 
verka och bo på landet. 

 LANDSBYGDSRÅDET BESTÅR  
av två politiker och sju privatpersoner 
med anknytning till landsbygden.  
De har ingen beslutanderätt men 
fungerar som experter när kommunens 
politiker ska fatta beslut om frågor 
kring landsbygden.

– När kommunstyrelsen behandlar 
ärenden som rör landsbygden finns 
möjlighet att bolla frågorna med 
landsbygdsrådet som kan komma  
med kloka inspel. Det är viktigt att  
vi har en bra dialog och kan stärka 
samverkan kring landsbygdsfrågor, 
säger Andreas Pettersson (C) som  
är ordförande i landsbygdsrådet.

Fiber nödvändigt för tillväxten

Landsbygdsrådet träffas fyra gånger  
per år och arbetar med ett antal 
prioriterade områden där de vill se  
en förbättring. De områdena är 

infrastruktur, kommunikation, 
företagande, service och boende.

Fiber till landsbygden är en viktig 
fråga som rådet jobbar med. Goda 
kommunikationer är en förutsättning  
för att kunna driva företag utanför  
tätorten och att yngre ska vilja  
bo kvar.

Arbetar för fler seniorbostäder

Boendefrågan är också högt upp  
på agendan. Många äldre vill flytta 
från sin villa men ändå bo kvar  
på orten. Därför är efterfrågan på 
seniorbostäder stor. Fler lediga  
villor lockar också barnfamiljer  
till landsbygden.

– Vi har ju en vision i Karlstads 
kommun om att skapa livskvalitet  
för 100 000 invånare och då måste  
det gälla även de som bor utanför 
tätorten Karlstad. Landsbygdsrådet 
vill se mer likvärdiga förhållanden 
mellan stad och landsbygd i fram-
tiden, säger Andreas Pettersson.

Vad är målet med landsbygdsrådet?

– Att perspektivet landsbygd lyfts  
upp i ett större sammanhang. Det 
finns så mycket drivkraft bland  
företag och föreningar på lands- 
bygden och det vill vi ta vara på. 

 Text: Kristina Ohlsson  
 Foto: Lisa Härdne
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NYSTARTAT 
LANDSBYGDSRÅD 
ARBETAR FÖR ÖKAD 

TILLVÄXT PÅ 
LANDSBYGDEN

Fotnot: Socialdemokraterna kommer att utse en ny vice ordförande i landsbygdsrådet under våren, men vem det blir är ännu inte klart.

Andreas Pettersson (C) är ordförande i landsbygdsrådet. 
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– Jag vill arbeta för att förändra bilden av landsbygden och bryta 

de stereotyper som finns kopplat till vilka som bor och verkar 

utanför det urbana.

– För att lyfta de frågorna som jag ser som mest angelägna för 

landsbygdens framtid: digitalisering och stärkta idéburna rörelser. 

Jag tror att jag kan tillföra mycket kring det digitala perspektivet 

med inspel kring olika processer som sker kring idéburna rörelser 

nationellt och internationellt.

PETTER FALK,  
ANALYTIKER OCH INITIATIVTAGARE TILL  
CIVIC KARLSTAD, BOR I GRAVA

– Seniorboenden gör att landsbygden får 
behålla sin kompetens och kultur samtidigt 
som yngre familjer kan flytta in. Jag tycker 
också det är spännande att titta på vad man 
kan göra med stöd av LIS-planen*. Eftersom 
jag har två tonårsbarn så är en väl fungerande 
kollektivtrafik också en viktig fråga.

– Jag gick med i rådet för att kunna påverka 
förutsättningarna på landsbygden. Jag tror att 
jag kan bidra med mina erfarenheter av att ha 
bott både i storstan och på landet. I rådet kan 
vi vara opinionsbildande och föra upp önske- 
mål och tankar som finns ute på landsbygden 
på politikernas bord.

* (LIS, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, heter 
planen där Karlstads kommun öppnar upp för utveckling 
av bostäder, fritidshus och olika verksamheter nära 
vattnet på landsbygden).

LÉNIE IVARSSON,  
ADMINISTRATÖR, BOR I GRÄN

– Jag vill få till bättre förutsätt-
ningar för att leva och bo på 
landsbygden på samma villkor 
som i stan. Jag brinner för en 
god infrastruktur med bra 
kommunikationer. Jag tycker  
att vi har det ganska bra med 
lanthandel, dagis och skola i 
Ulvsby. Det gäller mer att arbeta 

för att vi ska få ha kvar det  
som finns.

– Det verkar spännande att  
få vara med i landsbygdsrådet,  

att få vara ett bollplank in till 
kommunen i olika frågor. Det är 
bra att människor får veta att vi 
finns med i det här nätverket 
om de vill skicka med oss 
frågor till politikerna.

LINDA HARALDSSON, 
LANTBRUKSEKONOM, 
BOR I GRÄSÅS, ULVSBY

– Jag är engagerad i många 
föreningar, bland annat i Älvenäs 
bygdegårdsförening och i Svenska 
Rayonmuseet som är en unik svensk 
industrihistoria. Det är viktigt för 
kommande generationer att förstå 
vilken betydelse Rayon har haft,  
men vi behöver också en framtids-
inriktning med en väl utvecklad 
infrastruktur. Vi arbetar även för att 
få behålla en av Värmlands mest 
moderna skolor, ett aktivt förenings-
liv, vår fina ishall, badhuset och 
minigolfbanan. Trygghetsboende  
för äldre engagerar människorna  
i alla Karlstads ytterområden.

– Jag vill hjälpa till att sätta lands- 
bygdsfrågorna i fokus. Bara det  
att det nu finns ett landsbygdsråd 
gör att frågorna får extra uppmärk-
samhet bland tjänstemän, företag 
och politiker.

HASSE ABRAHAMSON, 
PENSIONÄR,  
BOR I VÅLBERG

– En stad kan inte leva utan sin landsbygd. Jag brinner för  
att få till trygghetsboenden så att vi på så sätt även kan öka 
inflyttningen på landsbygden och rädda kvar handel och skolor.

– Jag jobbar redan mycket med landsbygdsfrågor, med att hela 
tiden hitta nya arenor och samverka med hela samhället. Jag 
sitter bland annat med i Leader Närheten och är ordförande  
i Mera Molkom. Landsbygdsrådet blir ytterligare en arena där 
jag kan lyfta landsbygdsfrågorna.

DANNE HELMERSSON,  
DIAKON, BOR I ACKSJÖN, MOLKOM

TRÄFFA LEDAMÖTERNA I LANDSBYGDSRÅDET

– Vi driver lantbruk och då är  
det viktigt att vägar och kommuni- 
kationer fungerar. Vi har startat  
en fiberförening och sökt 
pengar. Utan ett väl fungerande 
internet är det svårt att driva 
lantbruk. Jag brinner också för 
att vi ska få ha kvar bygde-
gårdarna på landsbygden som 
fungerar som lokala samlings-
punkter.

– Det händer inget om man  
bara sitter hemma och tycker  
en massa saker. Det gäller att 
engagera sig om man vill få till 
en förändring. Jag hörde talas 
om rådet och tyckte att det var 
ett viktigt och bra initiativ.

ULRIKA JOHANSSON, 
VERKSAMHETS- 
UTVECKLARE,  
BOR I NORRA VÄSE

Sju personer med anknytning till landsbygden har valts in som representanter i landsbygdsrådet efter  

en nomineringsprocess. De finns verksamma i Molkom, Väse, Ulvsby, Vålberg, Grän och Grava. 

1  Vilka frågor brinner du för på landsbygden?    2  Varför vill du vara med i landsbygdsrådet?

– Det måste finnas bra kommunikationer och 

tillgång till bredband för att kunna leva och 

driva företag på landsbygden. Jag tycker också 

att det är viktigt att uppmärksamma lokala 

matproducenter för att kunna äta närproducerat 

och med så stor hänsyn som möjligt till djur  

och natur. Det finns många goda exempel på 

innovativa företagsidéer bland företagare 

på landsbygden.

– Genom mitt tidigare arbete på Lantbrukarnas 

riksförbund och genom att jag är uppvuxen på 

en mindre gård med hästar har jag alltid haft  

ett intresse för landsbygdens frågor. Från min 

tid i LRF har jag också god insyn i flera frågor 

som är aktuella för de som bor och verkar på 

landsbygden, en kunskap som jag hoppas 

kunna bidra med.

ANNA MÖLLBERG,  
KONSULTCHEF, BOR I VÅLBERG
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När är det klart? Arbetet startar i maj och 
beräknas vara klart i höst. Varje lekplats 
har en byggtid på mellan två till fyra veckor.

3. KONSTVERK I RONDELLEN PÅ ÖSTRA TORGGATAN

Vad byggs? Rondellen på Östra Torggatan 
mot Sundstabron ska få ett konstverk.  
Musikaliska konstruktioner är namnet  
på konstverket som kan tolkas som vatten 
i en stelnad gest, ett minne av det vatten- 
drag som en gång funnits på platsen. 
Konstnär är Christine Ödlund. Gröna växter 
kommer att täcka marken runt konstverket.

När är det klart? I mitten av april ska  
det dras kablar och grävas ned funda-
ment, ett jobb som beräknas ta en vecka. 
Konstverket väntas vara på plats efter 
sommaren.

 
4. VIKENTUNNELN GÖRS TRYGGARE

Vad byggs? Vikentunneln som uppfattas 
som otrygg av många kommer att få en 
rejäl uppfräschning. Tunneln ska målas  
om och ledstängerna få belysning. 
Ljusbilder med fotografier över Karlstad  
ska sättas upp i nischerna längs med  
östra väggen.

När är det klart? Arbetet startar i april  
och beräknas vara klart i slutet av maj.

 
5. NY STADSDEL VID TULLHOLMSVIKEN

Vad byggs? Hela området mellan Tull- 
holmsviken och Inre hamn kommer att 
omvandlas till en ny levande stadsdel. 
Första steget är att kommunen just nu 
bygger etapp 1 av Packhusgatan för att 
skapa bättre trafikflöden och en trevligare 
miljö. Det blir bland annat en rondell, 
gång- och cykelbanor samt nya vatten-
ledningar.

När är det klart? Arbetet för etapp 1 
beräknas vara klart under hösten.

6. NYA BUSSHÅLLPLATSER

Vad byggs? Karlstad får flera nya buss-
hållplatser under våren. Rosenborgsgatan 
får två nya busshållplatser mellan Central- 
sjukhuset och Mariebergsskolan i och  
med att busslinje tre görs om i juni. Även 
Kvarnbergsgatan får två nya busstopp.  
Den nya linjedragningen berör också Alster 
som får nytt busstopp vid infarten mot 
Alsters herrgård.

När är det klart? Arbetet startar i april  
och beräknas vara klart i slutet av maj.   
 Text: Kristina Ohlsson

1. SÅGVERKSGATAN FÅR ANSIKTSLYFTNING

Vad byggs? Sågverksgatan på Örsholmen, 
mellan Hammaröleden och Elverumsgatan, 
får bland annat ny gång- och cykelväg och 
nya vatten- och avloppsledningar. Syftet är 
att få en säkrare vattenförsörjning och 
avloppsavledning, att trafiksäkerheten ska 
höjas och att gatan ska få en trevligare miljö.

OBS! Sågverksgatan blir först ut med det  
nya V-formade utseendet för att ta höjd för 
framtida skyfall. V-formen på gatan gör att 
regnvattnet leds mot mitten till skillnad från 
dagens gator som har sin högsta punkt mitt 
på gatan. Mitt på Sågverksgatan finns en 
lågpunkt som för vattnet vidare till ett 
angränsande grönområde och ut i älven.

När är det klart? Arbetet pågår just nu  
och beräknas vara slutfört i månadsskiftet 
augusti/september.

2. RENOVERING AV LEKPLATSER

Vad byggs? Kommunen har storsatsat på 
att rusta upp och tillgänglighetsanpassa 
lekparker den senaste tiden. Nu har turen 
kommit till Rönndungen och Sälgdungen  
på Norra Kroppkärr, Karriolvägens lekplats 
i Molkom och lekplatsen i Hynboholm som 
alla får en rejäl upprustning.

1

4

2

5

3

6

BYGGPROJEKT PÅ GÅNG
Det byggs på flera håll i Karlstad under våren och sommaren. Här är några  
av alla våra projekt som du kan komma att stöta på den närmsta tiden. 

Bildmontage: Christine Ödlund
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MARIE HAR KOLL PÅ LAGAR OCH PARAGRAFER

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.

 INGEN DAG är den andra lik för  
Marie Edwinson och hennes två stads-
juristkollegor på kommunledningskontoret  
på Karlstad CCC.

– Ofta har jag planerat vad jag ska  
göra under en dag, men så händer något 
annat. Kanske länsstyrelsen upphäver  
en detaljplan, och då måste vi snabbt in 
och titta på hur vi som kommun ska agera  
i frågan. 

Högt och lågt på agendan
Det är det Marie gillar mest med sitt jobb 
– att det är högt tempo och att arbetet är 
varierande. Ena dagen samordnar hon 
domstolsprocesser och skriver avtal för  
att nästa dag ta ställning till om en bild 
eller ett inlägg är okej att publicera på 
kommunens Facebook-sida.

Nu senast har hon arbetat fram avtalet 
inför att The Island Festival kommer till 
Sandgrundsudden i augusti.

– Det är ett samarbete där vi lägger 
pengar och då är det viktigt att det framgår 

i avtalet vad vi från Karlstads kommun  
vill ha ut av evenemanget, att det ska 
marknadsföra Karlstad på ett bra sätt. 

Nära samarbete med polisen
Marie arbetar också förebyggande på olika 
sätt, bland annat genom att hålla i juridiska 
kurser för kommunens medarbetare till 
exempel om vilka regler som gäller kring 
offentlighet och sekretess, upphandling 
och mutor.

Hon samordnar även en evenemangs-
grupp där företrädare från bland andra 
kommunen och polisen träffas och går 
igenom vilka evenemang som är på gång i 
staden. Det gör att polisen kan förbereda 
sig och prioritera sina resurser för att hålla 
ordning och kommunen kan se till att trafik, 
tillsyn och städning fungerar bra.

En vanlig missuppfattning är att hon och 
hennes kollegor ger råd till allmänheten.

– Det händer att folk hör av sig till  
oss med arvsfrågor och andra tvister, men 
vi kan tyvärr inte ge råd till allmänheten.  

I de lägena hänvisar vi till banken eller  
en privatjurist.    
 Text och foto: Kristina Ohlsson

Som stadsjurist i Karlstads kommun är Marie Edwinson ofta i hetluften.  
Hon ger råd till politiker och tjänstemän i olika juridiska frågor, är inblandad  
vid domstolsprocesser och skriver avtal bland annat inför stora evenemang 
som The Island Festival och Putte i parken. 

FRÅGA KOMMUNEN

 DET BEROR PÅ var du är. Kommunen har 
lokala ordningsregler som säger att du inte får 
dricka alkohol utomhus på vissa platser. Du ser  
på kartan intill att alkoholförbudet gäller för hela 
Tingvallastaden med Sandgrundsparken, delar av 
Klara, Haga och området runt Nöjesfabriken på 
Herrhagen. På andra platser är det alltså tillåtet att 
ta ett glas vin med vännerna om du har picknick. 
Så det kan du till exempel göra på Gubbholmen, 
vid Sundstatjärn eller Stadsträdgården. 

Det markerade området visar var det är förbjudet att dricka alkohol på allmän plats i centrala Karlstad.

Namn: Marie Edwinson   
Ålder: 42 år  Jobbar som: Stadsjurist 
Började på kommunen: 2003

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.

ÄR DET  
TILLÅTET ATT DRICKA  

VIN PÅ PICKNICKEN MED 

KOMPISARNA I CENTRALA 

KARLSTAD? 

BYGGPROJEKT PÅ GÅNG



Nu är det dags att anmäla sig till årets 
litteraturläger den 27 juni–1 juli. Ett dag- 
läger för dig mellan 13 och 16 år som 
tycker om att skriva och uttrycka dig med 
ord. Här får du chans att utveckla ditt 
skrivande och prata böcker. Litteratur-
lägret är gratis för dig som bor i Karlstads 
kommun. 

Litteraturlägret har begränsat antal 
platser och unga i Karlstads kommun har 
företräde. Platserna lottas ut om anmäl-
ningarna överstiger max antal deltagare.

Sista anmälningsdag är den 1 maj.  
Gå in på bibliotekvarmland.se för mer 
information och anmälan.

ÅRETS LITTERATURLÄGER

FELANMÄL VIA MOBILEN

KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD

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 15–23 april arrangeras Curling-VM  
i Karlstad.

– Vi räknar med över 400 deltagare 
från 45 länder, vilket är unikt. Aldrig 
tidigare har så många länder varit 
anmälda till ett Curling-VM, säger Cissi 
Östlund, VM-general.

Det är två grenar inom curlingen som det 
kommer tävlas i, mixed dubbel, lag med  
en kille och en tjej, samt seniors-VM, 
damlag och herrlag där deltagarna är över 
50 år. Anledningen till det stora intresset 
är att mixed dubbel blivit OS-gren, och de 
första OS-poängen som samlas in sker  
vid detta VM.

– Vi hoppas att förvandla Karlstad  
till en curlingstad. Vi vill också få Karlstads- 
borna intresserade av curling och visa  
upp staden för de som kommer hit, säger 
Cissi Östlund.

Finns det någon match  
som man inte får missa?
– Jag tycker absolut man ska se en av 
Sveriges matcher. Sverige är högt rankade 
och de matcherna är spännande, med 
goda medaljchanser i alla tre grenarna, 
säger Cissi Östlund.

Matcher spelas från åtta på morgonen  
till nio på kvällen. Mixed dubbel spelar 
sina matcher i Kobbs Arena och seniors  
i Karlstad Curling Arena. Det är fri entré  
till båda arenorna. Mer information och 
program finns på worldcurling.org

– Det blir curling i världsklass, allt  
kan hända! avslutar Cissi Östlund.

Alsters herrgårds vårmarknad 
den 7–8 maj är ett säkert 
vårtecken. Kom och få 
inspiration kring trädgårds-
odling och plantering. Här 
finns gott om värmländska produkter både 
inom mat, slöjd och hantverk. Dessutom 
blir det prova-på-smide för barn och fågel- 
holkstillverkning där de klassiska fågel- 
holkarna med hjälp av kreativitet blir något 
helt nytt. Varje hel timme från klockan 
10.00–15.00 går det en gratis buss från 
Stora torget till Alsters herrgård. Den går 
tillbaka till torget varje halv timme.  
Det är fri entré till marknaden.

En trasig gatlampa, hål i vägen eller ett om- 
kullfallet träd. Du vet väl att du kan skicka 
en felanmälan direkt i mobiltelefonen  
till Karlstads kommun via appen Mitt 
Karlstad? Men för att vi ska kunna åtgärda 
felet behöver vi så mycket information som 
möjligt. Beskriv vad du ser, ta gärna en 
bild, markera ut var på kartan felet är och 
glöm inte fylla i dina kontaktuppgifter. 

CURLING I VÄRLDSKLASS

VÅRMARKNAD PÅ ALSTERS HERRGÅRD

Många Karlstadsbor rensar hemma och 
besöker återvinningscentralerna under 
våren. Därför har alla kommunens sex 
återvinningscentraler lördagsöppet under 
veckorna 13–21. Denna period har även 
återvinningscentralen på Heden söndags-
öppet klockan 09.00–16.00. Alla öppet- 
tider hittar du på karlstadsenergi.se/avc

EXTRAÖPPET PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN

7–8
MAJ

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 2 JUNI

2
JUNI

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

NU SOPAR VI BORT GRUS OCH SAND


