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ALLT FLER BOR I KARLSTAD!

TIDNINGEN TILL DIG SOM  
BOR 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. 

I det här numret kan du bland annat  
läsa om drop in-idrott, feriejobb och  
nya bostäder i Karlstad.

Tack för de synpunkter vi har fått in  
om tidningens innehåll! Fortsätt gärna  
att tipsa om vad du vill läsa mer om. 
Mejla till: linda.olsson@karlstad.se

Du har chansen att 
belönas med en 
handduk med vår 
glada sol på. Glöm 
inte att skriva din 
adress och märk  
ditt mejl med  
”Vi i Karlstad”.

87 709 

Är du ung i Karlstad och vill idrotta, dansa eller leka utan fasta tider, 
kostnader eller krav på prestation? Då är du välkommen till Fröding  
Arena på fredagar och söndagar eller till Rudsskolan på fredagar. 

 SEDAN HÖSTEN 2012 har Karlstad 
drop in-idrott lockat ett 30-tal 
ungdomar vid varje tillfälle till Fröding 
Arena på Kronoparken för att dansa 
zumba, testa olika idrotter eller köra 
boll-lekar. Aktiviteterna bestäms från 
vecka till vecka utifrån deltagarnas 
önskemål.

Entusiastiska ledare

Två av ledarna är 20-åriga Serwa 
Palanijafi och 19-åriga Dimen Palanijafi.

– Det är väldigt givande att se  
när unga som kanske inte har alla 
resurser kommer hit och gör det som 
de tycker om, säger Dimen.

– Verkligen, och vi blir alltid lika 
välkomnade varje gång vi kommer  
hit, säger Serwa som håller i zumba-
klasserna på söndagar.

Utökas till Rudsskolan

Nu testas konceptet med drop in-idrott 
även på Rudsskolan.

– Vi börjar med en gång i veckan 
på fredagar. Finns det ett intresse så 

fortsätter vi, säger Johan Högman, 
fritidskonsulent på kultur- och 
fritidsförvaltningen och ansvarig  
för verksamheten.

Är du mellan 10 och 18 år och  
vill starta drop in-idrott i ditt område? 
Kontakta Johan Högman på mejl 
johan.hogman@karlstad.se eller telefon 
054-540 24 43.   Text: Kristina Ohlsson

TIDER FÖR DROP  
IN-IDROTTEN
Fröding Arena
Fredagar 20.00–22.00  
(Årskurs 6 till gymnasiet)
Söndagar 18.45–20.00  
(Årskurs 3–6)

Varje söndag mellan 17.30–18.30  
är det zumba.

Rudsskolan
Fredagar 19.00–21.00  
(Årskurs 6 till gymnasiet)

På karlstad.se/dropin kan du  
läsa vilka aktiviteter som är  
aktuella varje vecka.

DROP IN-IDROTT PÅ  
KRONOPARKEN OCH RUD

Karlstad drop in-idrott  
drivs av kultur- och fritids-
förvaltningen på Karlstads 
kommun. Serwa och Dimen 
är två av sex ledare på 
Fröding Arena.

UTSEDD TILL  
VARDAGSHJÄLTE 2013
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Du som är mellan 16 och 18 år kan söka feriearbete i Karlstads 
kommun. Under tre veckor i sommar kan du prova på att arbeta  
i förskolan, inom äldreomsorgen, som parkarbetare eller varför  
inte förverkliga din affärsidé och bli sommarlovsentreprenör. 

HÄR ÄR NÅGRA AV JOBBEN DU KAN VÄLJA BLAND:

    SNART DAGS ATT SÖKA  

FERIEJOBB  
  I KOMMUNEN

FÖRSKOLAN
På förskolan får du bland annat 

leka med barnen, berätta sagor, 

städa och laga mat.

ÄLDREOMSORGEN
Jobba med äldre och dementa 

personer. Din uppgift blir att 

hålla dem sällskap, spela spel, 

ta promenader, laga mat och 

städa.

SOMMARFORSKARSKOLAN
Går du naturvetenskapligt program på 
gymnasiet eller har naturvetenskaplig 
inriktning på ett annat program? Då 
kan du få jobb på forskarskolan på 
Karlstads universitet i sommar.
OBS! Gäller bara under den första 
perioden.

SOMMARLOVSENTREPRENÖR
Har du en bra idé som du vill förverkliga? 

Då kanske sommarlovsentreprenör kan 

vara någonting för dig. Med hjälp av ett 

startkapital får du hjälp att starta eget 

företag och tjäna pengar på din idé.

KULTUR
Gillar du att dansa, spela 
teater eller syssla med 
musik? Då ska du söka  
till kulturområdet.

PARKARBETE
För dig som gillar att vara 
utomhus hela arbetsdagen.  
Du får plantera blommor, rensa 
i rabatter och städa parkerna.

FRÅGOR OCH SVAR OM FERIEARBETE

Vem kan söka feriearbete?
Du måste 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 1 juli. Vi försöker i 
möjligaste mån att ta hänsyn till dina 
önskemål om perioder, geografiskt 
område och arbetsuppgifter.

Måste jag betala skatt?
Nej, inte om du tjänar mindre än  
18 782 kronor under 2014 och är 
bosatt i Sverige under hela året.

Läs mer på karlstad.se/feriearbete 
eller mejla dina frågor till:  
kontaktcenter@karlstad.se 
 Text: Kristina Ohlsson

Hur söker jag?
Du ansöker om feriejobb på  
karlstad.se/feriearbete. Ansöknings- 
tiden är mellan 3 och 31 mars.

Vem får jobbet?
Om det är fler sökande än vad det finns 
platser så avgörs det genom lottning.

Hur mycket får jag i lön?
Elever i nian – 50 kronor/timme.  
Ettan på gymnasiet – 55 kronor/timme. 
Tvåan på gymnasiet – 60 kronor/timme. 

(Timpriset är inklusive semesterersättning)

VAKTMÄSTARE
Tillsammans med en 
vaktmästare bidrar du med 
att hålla ordning i lokaler, 
göra enklare reparationer, 
städa och bära material. 

VÄLJ EN AV  
TRE PERIODER:
Period 1:  
16 juni-4 juli

Period 2:  
7 juli-25 juli

Period 3:  
28 juli-15 augusti



Karlstad växer så det knakar. Befolkningssiffrorna pekar uppåt och 
under 2014 byggs minst 400 nya bostäder – främst hyresrätter.

– Tydligare planprocess och snabbare handläggning har gjort det 
enklare att bygga nytt i Karlstad, säger Maria Frisk (MP), ordförande 
i stadsbyggnadsnämnden. 

viktigt att vi har planer som gör det 
möjligt, säger Maria Frisk.  

Byggs i hela stan

Ett av de största projekten under 2014  
är etapp tre av Bryggudden i Inre hamn 
där SPG Bostad i Karlstad AS just  
nu bygger 167 hyresrätter bredvid det 
stora 20-våningshuset. Projektet leds  
av Prepart AB. På Tolvmansgatan  
i Hagaborg bygger Karlstadhus 60 
hyresrätter som ska stå klara i början  
av 2015 och kommunens eget bostads-
bolag, KBAB, bygger 44 hyresrätter i 

 UNDER 2013 valde många att  
flytta till Karlstad. Kommunens 
preliminära befolkningssiffror visar på 
en av de större ökningarna i Karlstad 
under de senaste åren. Bristen på 
bostäder, framförallt hyresrätter, har 
under ett antal år varit begränsande  
för Karlstads utveckling. Men nu 
konstaterar politikerna att byggtakten 
under 2014 är högre än på länge.

– Vi har en tydlig ambition att 
utveckla Karlstad och skapa en 
attraktiv stad utifrån människors behov 
och önskemål, därför är det otroligt 
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Totalt planeras det för 600 bostäder i olika  
upplåtelseformer på Bryggudden i Inre hamn.  
Under 2014 sätts spaden i marken för 167  
hyresrätter bredvid det stora 20-våningshuset.

BOSTADSBYGGANDET  
ÖKAR STORT I KARLSTAD

Under förra året tog stadsbyggnadsförvalt-
ningen fram rekordmånga detaljplaner för 
bostäder och verksamhetsmark i Karlstad. 
”Bättre planberedskap är något som vi har 
prioriterat politiskt och byggbranschen länge 
har efterfrågat”, konstaterar Maria Frisk (MP), 
ordförande i stadsbyggnadsnämnden.



Ruds centrum och studentbostäder  
på Campus.

– Det har varit lite tvekande hos 
många exploatörer om de ska våga 
satsa. Nu känns det som proppen har 
gått ur och de vågar fullfölja sina 
planer, säger Håkan Holm Alteblad (S), 
förste vice ordförande i stadsbyggnads-
nämnden och fortsätter:

– Under flera år har det skett en 
omvandling från hyresrätter till 
bostadsrätter. Därför är det extra kul 
att det satsas på hyreslägenheter nu. 

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

” TA VARA PÅ NÄRHETEN  
TILL VATTNET”

I Kanoten, Karlstads nya stadsdel mellan Inre hamn och Packhusgatan, finns planer för 700 
bostäder nära vattnet och 90 000 kvadratmeter kontors- och handelslokaler. Strandkanten 
kommer att förvandlas till en allmän kajpromenad med trappor ned mot vattnet med bland  
annat kafé och restaurang. 

 – ATT BYGGA LOKALER för 
handel i bottenvåningen på bostads-
husen och att bygga bostäderna i 
kvartersform med lummiga inner-
gårdar, är exempel på bostadsbygg-
ande som skapar trivsel och ger liv åt 
ett område, säger Alexander Ståhle.

Kvaliteter som gör en stad attraktiv

Han räknar upp några grundlägg-
ande saker som gör att människor 
trivs i en stad. Vi vill bo nära stora 
välskötta parker, ha gångavstånd till 
shoppingstråk och kulturliv, slippa 

biltrafik som bullrar och stör och 
framförallt allt – bo nära vattnet. 

– Karlstad sticker verkligen ut i 
jämförelse med andra städer i samma 
storlek, tack vare närheten till 
vattnet. Ni skulle kunna ta tillvara  
på älvstränderna ännu mer genom  
att bygga fler bostäder intill vattnet  
och utveckla strandpromenader.

Mindre asfalt och mer människa

Alexander Ståhle tar Bryggudden 
som ett bra exempel och kvarteret 
Kanoten, Karlstads nya stadsdel 
mellan Inre hamn och Packhusgatan.

– Vi vill utöka centrum med 
mindre asfalt och mer människa.  
Vi har påbörjat ett planprogram  
för resecentrum och tanken är ju  
att knyta ihop staden och bygga  
bort barriären mellan Hamngatan 
och Inre hamn, säger Maria Frisk.  

 Text: Kristina Ohlsson
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Karlstads kommuns långsiktiga mål är att skapa goda livsvillkor  
för 100 000 invånare. Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare  
på Kungliga tekniska högskolan, KTH, vet vad som gör en  
stad attraktiv. 

Håkan Holm Alteblad (S)  
Förste vice ordförande, 
stadsbyggnadsnämnden

Alexander Ståhle  
Stadsbyggnads- 
forskare, KTH

”  LUMMIGA 
INNERGÅRDAR 
SKAPAR TRIVSEL 
I EN STAD”

HÄR ÄR NÅGRA AV BOSTÄDERNA  
SOM BÖRJAR BYGGAS I KARLSTAD 

UNDER 2014:

1. Tolvmansgatan på Hagaborg 
60 nya hyresrätter byggs under året.

2. Ruds centrum 
Här byggs åttavåningshuset Lanternan  
med 44 nya hyreslägenheter.

3. Campusområdet på Kronoparken
48 studentlägenheter skapar boende åt  
96 studenter. Konceptet kallas kompis- 
boende och går ut på att två kompisar delar  
på en lägenhet, men har varsitt kontrakt.

4. Bryggudden, Inre hamn 
167 hyreslägenheter planeras intill hög- 
huset på Bryggudden, Inre hamn. Därefter 
fortsätter utvecklingen av området med 
planer för totalt 600 bostäder, både 
bostads- och hyresrätter.

5. Kungsgatan, centrala Karlstad
29 nya hyreslägenheter byggs på Kungs- 
gatan i centrala Karlstad i det gamla 
posthuset.

6. Drottningatan, centrala Karlstad
Ett annat pågående projekt är det mittemot 
Stadshuset på Drottningatan där det byggs  
23 nya hyresrätter.
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 ARANKA FEIJER ÄLSKAR att göra 
hundgodis. Hon kavlar ut degen och 
trycker ut små stjärnor som ska torkas, 
stoppas i små påsar och sen levereras 
till kunder runt om i Karlstad.

– Receptet är hemligt, skojar Erica 
Karlsson som arbetar i verksamheten.

Redan i entrén finns ingredienserna 
uppsatta: filmjölk, blodpudding, 
morötter, rapsolja och vetemjöl.

– Allt är ekologiskt förutom  
blodpuddingen, berättar kollegan 
Malin Nelson.

Det är hennes två hundar som har 
fått anställning i verksamheten. De får 
ingen lön, men en och annan godisbit 
slinker det ned.

Från inköp till leverans
Tillverkningen av hundgodis har blivit 
lite av grejen på Babordsgatan intill 
Orrholmsgaraget. Deltagarna är med  

i hela processen, från att handla varorna 
till att leverera godiset till bland annat 
Karlstads Brukshundklubb. En påse 
med godis kostar 20 kronor, pengar som 
går tillbaka till inköp av nya råvaror. 

– Vi brukar ta stadsbussen 
tillsammans ut till kunderna, så att 
deltagarna ser var godiset tar vägen 
någonstans.

Hundarna spelar viktig roll
En annan uppgift är att tvätta hand-
dukar åt Hundtrimmet i Viken. 
Promenaden dit varje dag gör att 
deltagarna kommer ut i friska luften 
och får röra på sig. Ofta tillsammans 
med hundarna Keno och Iver som 
spelar en viktig roll.

– För många är det enda gången 
som de kommer ut och får motion.  
Att gå ut med en hund är ett stort 
ansvar, att lära sig att man måste 

stanna när hunden kissar, trassla loss 
kopplet när det fastnar runt frambenen 
och vara försiktig i mötet med en 
annan hund, säger Malin Nelson.

Vila mellan aktiviteterna
Förutom att baka hundgodis, brukar 
Aranka också fixa fredagsfika till  
hela gruppen.

Varje person har en planering  
med bilder på vad de ska göra varje 
dag, något som ger dem trygghet. 
Mellan promenaderna och bakandet 
kan deltagarna gå in i vilorummet och 
sova en stund, koppla av i datarummet 
eller bara sitta och lyssna på musik. 

– Målet är att hela tiden arbeta för 
att deltagarna ska bli så självständiga 
som möjligt, säger Malin Nelson.

På Babordsgatan arbetar också 
Carola Leksell och Pernille Folkesson. 
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

På Babordsgatans dagliga verksamhet är det hundtema. Tolv personer med funktionsnedsättning  
ägnar dagarna åt att tillverka hundgodis och promenera med hundarna Iver och Keno.

– Vissa deltagare vill aldrig gå ut och gå, men får de hålla i ett koppel så är det hur kul som  
helst, säger Malin Nelson. 

Erica Karlsson och Malin Nelson arbetar på Babordsgatans dagliga verksamhet. Elisabeth Carlström (i mitten) 
är en av deltagarna som gillar att vara ute och gå med hunden Keno. 

Hundtemat gör Babordsgatan  
till en populär verksamhet i  
Karlstads kommun. Förutom  
att rasta hundar på dagarna 
tillverkar Aranka och de andra 
deltagarna också hundgodis.

   HUNDARNA  
    SKAPAR MENING  
  PÅ BABORDSGATAN



EN PERSON SOM INTE har möjlighet 
till en rimlig levnadsnivå har rätt  
till ekonomiskt bistånd, ofta kallat 
socialbidrag. Ekonomiskt bistånd är 
samhällets yttersta skyddsnät som  
betalas ut till personer som inte har 
några andra möjligheter till försörjning 
och har gjort allt de kan för att få 
inkomster.

Regeringen fastställer varje år  
en summa som ska täcka en persons  

behov av mat, kläder, hälsa, hygien, 
förbrukningsvaror, fritid, tidning, 
telefon och radio- och TV-avgift.  
2014 är summan 3 880 kronor i 
månaden för en ensamstående vuxen. 

Förutom det ska ekonomiskt 
bistånd även täcka skäliga kostnader  
för boende, hemförsäkring, arbetsresor, 
a-kassa och fackavgift. Bedömningen 
görs utifrån vad en låginkomsttagare 
har råd med. På Socialstyrelsens webb- 

plats kan du göra en provberäkning  
för vilka summor som gäller för olika 
hushållsstorlekar.

Varje kommun ansvarar för social- 
tjänsten i sin kommun. Har du frågor  
om ekonomiskt bistånd och vill komma  
i kontakt med en socialsekreterare? 
Ring eller besök Kontaktcenter i 
Bibliotekshuset. 

Telefon: 054-540 00 00 
Öppettider: måndag–torsdag  
8.00–18.00, fredag 8.00–17.00. 

 Text: Kristina Ohlsson

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.

ERIKA ÄR LÄRAREN MED MÅNGA JÄRN I ELDEN

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.

Eleverna på restaurang- och livsmedels-
programmet reser till Brighton på praktik  
i februari medan eleverna på hotell- och 
turismprogrammet byter erfarenheter  
med elever på skolor i Skottland, 
Frankrike, på Malta och Fuerteventura.

– Det är en bra möjlighet att lära sig 
språket, träffa nya människor och lära  
sig mer om andra kulturer.

Brinner för entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande är 
andra frågor som ligger Erika Gunnarsson 
varmt om hjärtat. Sedan 2006 har hon 
arbetat med Ung Företagsamhet på 
gymnasiet och i sommar är det tredje året 
som hon är projektledare och coach för 
sommarlovsentreprenörerna. Konceptet 
innebär att ungdomar som går första och 
andra året på gymnasiet får förverkliga 
sin affärsidé under tre veckor på 
sommaren.

– Det är ett av mina absoluta favorit- 
projekt. Jag drivs av att få testa nya saker 
och idéer.  

 Text och foto: Kristina Ohlsson

Lärare, projektledare och coach. 
En vanlig arbetsvecka för Erika 
Gunnarsson innebär så mycket 
mer än att bara stå framme i 
klassrummet och undervisa. 

 I GRUNDEN är hon lärare på hotell- 
och turismprogrammet på Tingvalla- 
gymnasiet. Förutom det är hon ansvarig 
för den nystartade lärlingsutbildningen  
för vuxna inom hotell och konferens på 
Tingvallagymnasiet.

– Snart ska jag till Skottland via ett 
EU-stipendium för att se hur de arbetar 
med event-, mäss- och turismutbildningar. 
Tanken är att vi på sikt ska utveckla 
lärlingsutbildningen här hos oss inom  
de områdena.

EU-projekt tar eleverna ut i världen
Erika Gunnarsson har ett stort engage-
mang för internationella frågor. Just nu 
driver hon två EU-projekt som innebär  
att eleverna på Tingvallagymnasiet får 
komma ut i världen.  

NILS-ALLAN DANIELSSON,  
UTREDARE – RÄTTS- 
SÄKERHET EKONOMISKT  
BISTÅND, SVARAR…

FRÅGA KOMMUNEN
Vad krävs  
för att få  
socialbidrag?
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Namn: Erika Gunnarsson  
Ålder: 42 år  
Jobbar som: Lärare och projektledare  
på Tingvallagymnasiet 
Började på kommunen: 2006



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
26
FEBRUARI

NÄSTA NUMMER AV  
VI I KARLSTAD  
KOMMER DEN 10 APRIL

ÅK SKRIDSKOR PÅ LOVET
Karlstad erbjuder skridskoåkning både 
ute och inne. Så länge vintervädret tillåter 
spolas grus- och asfaltsplaner på  
flera håll i kommunen. Här är tiderna  
för allmänhetens åkning på sportlovet. 
Det är gratis och öppet för alla som vill 
åka skridskor. OBS! Glöm inte hjälmen!

Tingvalla isstadion
Måndag 09.00–13.30
Tisdag–onsdag 09.00–15.30
Torsdag–fredag 09.00–13.30
Lördag 16.30–19.00  
(du kan åka med eller utan klubba  
på alla tider)

Norvalla ishall
Måndag och onsdag 12.00–16.00  
(spel med klubbor)
Tisdag och torsdag 12.00–16.00  
(spel utan klubbor)

Kobbs Arena
Måndag–tisdag 12.45–15.05  
(spel med klubbor)
Onsdag 12.45–15.05 (spel utan klubbor)
Torsdag 12.45–15.05 (spel med klubbor)
Fredag 12.45–15.05 (spel utan klubbor)
Söndag 09.00–10.50 (spel utan klubbor  
i Löfbergs Arena)

SAGOSTUND 
PÅ STADSBIBLIOTEKET

Den 26 februari är det sagostund för de 
minsta i sagorummet på Stadsbiblioteket. 
Kom och lyssna på spännande sagor och 
berättelser. Från 3 år. Klockan 11.00 och 
14.00. Fri entré. 

I Karlstads stadspark Mariebergsskogen 
kan du åka skridskor på den konstfrusna 
isbanan, hälsa på djuren i Lillskogen och 
gå på tipspromenad i Gammelskogen.  
Här är ett urval av aktiviteter under 
sportlovsveckan:

Dagens djurtur
Samling på stallbacken. Pris: Gratis.
Måndag–söndag, klockan 13.30.

Skattjakt 
Lös en uppgift i skogen – en belöning 
väntar. Start vid Naturum Värmland.  
Pris: 20 kr. Måndag–söndag,  
klockan 11.00–17.00.

Tipspromenad 
Tema: Stor och liten. Start vid Naturum 
Värmland. Pris: 5 kr. Måndag–söndag, 
klockan 11.00–17.00.

Rovdjursstund 
Hur ser björnens tänder ut? Är vargens 
päls len? Hur använder lodjuret sina klor? 
Kom och lär dig mer om våra största 
rovdjur. I Naturum Värmlands hörsal.  
Pris: 20 kr. Måndag–fredag, klockan 
13.00.

OPERA FRÅN LONDON
Under våren kommer kommunens 
biograf Arenan att sända direkt från 
The Royal Opera House i London.  
Ta chansen att uppleva förstklassig 
opera och dans.

19 mars sänds klassikern Törnrosa, 
28 april kan du se Shakespears En 
vintersaga och den 28 april Puccinis 
drama, Manon Lescaut. Köp biljetter 
på livecinema.se eller Arenan.

SERIETECKNING OCH FILM 
I SKAPARVERKSTAN
Lär dig grunderna i serieteckning på en 
workshop med illustratören Lisa Medin. 

När? Tisdagen den 25 februari
Var? Skaparverkstan i Bibliotekshuset
Klockan: 12–14 Ålder: 9–12 år
Klockan: 15–17 Ålder: 13–16 år

Testa och gör din egen film. Välkommen 
på animationsverkstad i Skaparverkstan 
med Markus Hanson från Film i Värmland.

Torsdag 27 februari 
Klockan: 14–17 Ålder: 7–9 år

Fredag 28 februari
Klockan: 14–17 Ålder: 10–12 år

Begränsat antal platser. Föranmälan från 
fredagen den 21 februari till barnavdelningen, 
Stadsbiblioteket på telefon 054-540 24 00.

UPPLEVELSEBADET PÅ SUNDSTA 
Ta med kompisarna till Sundstabadet på 
sportlovet. Testa och spring på vattnet i 
en stor luftfylld boll eller tillsammans i en 
genomskinlig rulle. Runnerz och Water-
bubbles brukar bjuda på många skratt. 

När? Fredagar 19.00–20.00 och  
lördagar 10.00–12.00.

Upplevelsebadet med vattenrutschkanorna  
har öppet som vanligt under sportlovet liksom 
hopptornet vid den stora bassängen.

NY APP I MOBILEN 
Med mobil-appen Mitt Karlstad kan  
du enkelt nå Karlstads kommun på det 
sätt som passar dig bäst. Till exempel 
kan du skicka ett meddelande med en 
fråga eller en felanmälan och samtidigt 
märka ut en plats på kartan samt 
skicka med en bild. Du kan även samla 
dina favoritsidor från kommunens 
webbplats för att snabbt hitta till 
exempel öppettider, lediga jobb, 
läsårstider, evenemang och nyheter. 
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SPORTLOVSKUL  
I MARIEBERGSSKOGEN

Fotograf: Lasse Forsberg


