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VI I KARLSTAD

– Fler barn än någonsin 
tidigare går i skolan och 
andelen fattiga i världen 
har halverats sedan 
1990. Samtidigt står 
världen inför enorma 
miljöutmaningar och 
antalet människor på flykt 
är det högsta sedan andra 
världskriget, säger Carin Jämtin.

Vi Karlstadsbor kan faktiskt  
påverka levnadsvillkoren och miljön  
på andra sidan jorden. 

– Genom att till exempel tänka på 
vilka kläder vi köper lokalt kan vi för- 
bättra villkoren för textilarbetare i andra 
delar av världen, säger Ulf Nyqvist.

 KARLSTAD är en av sju kommuner i 
landet som utsetts till Global kommun 
av Sida – Sveriges biståndsmyndighet. 

– Det betyder att vi är en kommun 
som tänker globalt men agerar lokalt. 
Det handlar om att vi i vårt arbete ska 
bidra till FN:s 17 globala mål och 
Agenda 2030, säger Ulf Nyqvist, 
kommundirektör i Karlstads kommun.

Arrangemanget Globala Karlstad 
syftar till att uppmärksamma global 
utveckling och hur vi som invånare  
kan vara med och bidra till en mer 
hållbar värld.

Förbättringar och utmaningar
Utvecklingen i världen går stadigt framåt. 

Hur påverkar vår livsstil världen? Genom arrangemanget Globala  
Karlstad, 7–22 oktober, vill Karlstads kommun tillsammans med  
Sida inspirera dig och alla Karlstadsbor att leva på ett mer hållbart  
och klimatsmart sätt. 

– Vi måste alla ta vårt ansvar om vi ska lyckas uppnå en  
värld som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar,  
säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida. 

MÅL SOM BERÖR OSS ALLA
Världens länder har kommit överens om 17 mål, Agenda 2030, som ska hjälpa 
oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och ojämställdhet och 
lösa klimatkrisen. För att nå målen krävs engagemang hos världens ledare,  
våra lokala politiker och hos alla medborgare. 

KARLSTAD ÄR EN GLOBAL KOMMUN

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.

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

Inspirerande aktiviteter
Under Globala Karlstad 
arrangerar Karlstads 
kommun tillsammans  
med Sida en mängd  
olika aktiviteter för att 

inspirera till ett håll- 
bart levnadssätt.
– Med aktiviteterna  

under Globala Karlstad hoppas  
vi kunna inspirera dig som Karlstadsbo 
att tänka mer globalt och hållbart 
– både i det stora och det lilla, säger  
Ulf Nyqvist.

– Tillsammans kan vi skapa en  
mer rättvis och hållbar värld, avslutar 
Carin Jämtin.  Text: Linda Olsson

GLOBALA KARLSTAD

SE PROGRAMMET  

PÅ MITTUPPSLAGET

Ulf Nyqvist, kommundirektör, Karlstads kommun  
och Carin Jämtin, generaldirektör, Sida.
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Kronoparksskolan har flera gånger prisats för sitt engagerade miljöarbete.  
Här är miljön lika viktig för alla – elever, lärare, föräldrar och rektor. 

 FÖR TRE ÅR SEDAN ställde skol-
ledningen frågan till elevernas föräldrar: 
Vad tycker ni är viktigast för era barn 
att lära sig i skolan? Det absolut flest 
svarade var att de ville att barnen skulle 
bli miljömedvetna och ta ansvar  
för vårt jordklot och  
nästa generation. 

Lärarna och rektorn 
nappade direkt och 
det blev startskottet 
för skolans prisade 
miljöarbete.

Exklusiv certifiering

De har utsetts till 
Miljöhjältar 2017 och är, 
som en av få skolor, miljö-
certifierade enligt Svensk miljö-
standard. Det är ett gediget arbete  
med miljöfrågor de senaste åren som  
lett fram till utmärkelserna. Skolan har 
särskilda sopsorteringsdagar, de skriver 

sällan ut någonting på papper. De 
arbetar mycket med återbruk och odlar 
sina egna grönsaker och blommor i  
lådor och bildäck ute på skolgården.

Upprustning för ökad trivsel

Den egna miljön har också 
varit viktigt. Trivs man 

så är det lättare att 
lära. Slitna och trista 
korridorer har 
rustats upp och fått 
ny färg. Väggarna 
pryds av konstverk 

som barnen har  
gjort själva av åter- 

vunnet material. 
– Slänger man mycket 

så måste en sopbil komma och 
hämta det och den släpper ut mycket 
avgaser, säger Jacob Wallengren, som 
går i 3:an.

– Och slänger man saker i naturen 

så kan djuren dö, säger Madjan Kamber, 
årskurs tre.

– Fast bananskal och äpple är okej, 
fyller klasskompisen Sano Mohammed i.

De globala målen i undervisningen

Skolan arbetar med fyra stora teman 
varje år som är kopplade till de globala 
målen. Hälsa och kroppen är ett tema. 
Nu senast var temat konst med Lars 
Lerin i fokus.

– Inom det temat har vi kunnat väva 
in flera globala mål. Förutom konst och 
miljö har vi kunnat prata om rent dricks- 
vatten och jämställdhet, hur det ser ut  
i Brasilien där Lars make kommer från, 
säger rektorn Charlotte Olsson.

Vad gör du själv för att vara en bra 

förebild för barnen?

– Jag är med i en bilpool och äger ingen 
egen bil, återvinner och sorterar hemma, 
jag cyklar till jobbet och tänker alltid 
ett varv till om jag verkligen behöver 
skriva ut papper.  
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Ylwa Svensson

KLIMATSMARTA KRONOPARKSSKOLAN

• Odla dina egna  

grönsaker och kryddor.

• Återvinn mer hemma, till  

exempel plastförpackningar,  

kartong och papper.

• Har du växt ur dina kläder?  

Ge bort dem till en hjälp- 

organisation eller  

en kompis.

BÄSTA MILJÖTIPS

KRONOPARKSELEVERNAS

På Kronoparksskolan går 370 elever i årskurs 1–3.  
Här är Madjan Kamber, Jacob Wallengren och Sano 
Mohammed tillsammans med rektorn Charlotte Olsson 
i skolans myshörna. Istället för att slänga de slitna 
böckerna har eleverna gjort nya framsidor.



Den 7–22 oktober är globala frågor i fokus när Karlstads kommun tillsammans med Sida  
arrangerar Globala Karlstad. Låt dig inspireras att agera lokalt och på så vis påverka globalt, både 

i det stora och det lilla. Varmt välkommen att uppleva utställningar, föreläsningar och mode- 
visning! Det mesta är gratis och öppet för alla. Läs mer på karlstad.se/globalakarlstad
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PROGRAM GLOBALA KARLSTAD

UTSTÄLLNING MED GLOBALA MÅLEN
Globala Karlstad invigs med fotoutställningen Transforming our World  
av Kontinent Agency den 7 oktober klockan 12.00 på Naturum Värmland. 
Invigningstalar gör Monika Bubholz, kommunalråd, och Hillevi Ekberg,  
kommunikationschef på Sida. Det bjuds på tilltugg. 

Utställningen vill visa att vi tillsammans kan skapa ett globalt samhälle 
där alla kan leva ett bra liv som är miljömässigt hållbart. Utställningen 
stöds av Sveriges biståndsmyndighet Sida. 

När: Invigning lördagen den 7 oktober klockan 12.00. Utställningen visas 
till 22 oktober. Var: Naturum Värmland, Mariebergsskogen. Fri entré. 
Ingen föranmälan behövs.

Mellan den 7 och 12 oktober kan du även gå tipspromenad  
i Mariebergsskogen med temat Globala Karlstad. Pris: 5 kronor.

© Jacob Zocherman / Kontinent Agency

oktober
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PIETER TEN HOOPEN KOMMER TILL KARLSTAD
Fotoutställningen Spirit for Change av den prisbelönta fotografen  
Pieter ten Hoopen innehåller starka bilder som visar på utsatthet –  
men samtidigt enorm stryka, mod och handlingskraft. 

Pieter ten Hoopen har i samarbete med organisationen Hand in Hand 
dokumenterat människor i Indiens fattigaste delstater som försörjer sig 
genom att återvinna material från sopor. Hand in Hand, som får stöd  
av biståndsmyndigheten Sida, arbetar för att bekämpa fattigdom genom 
entreprenörskap. Det har resulterat i förbättrade livsvillkor för mer än  
10 miljoner människor. 

Pieter och Hand in Hand är med på vernissage onsdagen den  
11 oktober klockan 18.00 på Värmlands museum i kaféet.  
Då delar de med sig av sina tankar kring utställningen som tidigare visats 
på Fotografiska i Stockholm.  

När: Från 11 till 29 oktober. Vernissage 11 oktober klockan 18.00.  
Var: Värmlands museum. Fri entré. 

oktober
11

En grupp medborgarjournalister riskerar  
sina liv för att delge omvärlden de grymheter  
som terrororganisationen IS utsätter Syrien  
för. City of Ghosts skildrar deras mod, slit  
och hängivenhet. Filmen belönades med Stora 
jurypriset på Sheffield Doc/Fest som är en av  
världens främsta dokumentärfestivaler, den är 

redan Oscarstippad och har hyllats  
av kritikerna. Filmen är 90 minuter och  
från 15 år. 

När: Måndag 9 oktober och onsdag  
11 oktober, klockan 19.00. Var: Arenan  
i Bibliotekshuset. Pris: 100 kronor. Boka din biljett 
på karlstad.se/arenan eller köp den i kassan.  

HYLLADE  
F I LMEN
CITY OF GHOSTS  
VISAS PÅ ARENAN

Foto: Pieter ten Hoopen.

oktober
9

© Jacob Zocherman / Kontinent Agency
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PROGRAM GLOBALA KARLSTAD
VARMT VÄLKOMMEN PÅ  
GLOBALA KARLSTAD-MÄSSAN

På Globala Karlstad-mässan får du massor med tips kring hur du kan  
leva mer hållbart. Smaka ekologisk och närproducerad mat, träffa några 
av Karlstads miljönärmärkta verksamheter samt kommunens energi-  
och klimatrådgivare som visar kommunens solkarta. Dessutom blir det 
prisutdelning i Röda Korsets Re-make-tävling och du får chansen att 
prova elcyklar. I Skaparverkstan kan du förvandla återbruksmaterial  
till nya fina böcker. 

Klockan 12.00–12.45 berättar Mathias Österdahl om hur svenskt 
utvecklingssamarbete kan stärka människors förmåga att utvecklas –  
hör om hans tid utomlands med fältstudie om vattenrening i Colombia 
samt en militär insats som soldat i Afghanistan. 

Klockan 13.00–14.00 berättar Tobias Åkerblom Andersson, författare 
till boken Modeslavar, om den globala jakten på billigare kläder. 

När: Lördagen den 14 oktober, klockan 12.00–15.00.  
Var: Bibliotekshuset. Fri entré. Ingen föranmälan behövs.

Fredagen den 20 oktober bjuds det på modevisning i Mitt i City 
med kända Karlstadsprofiler som mannekänger. Till exempel 
kommunalråden Linda Larsson och Marléne Lund Kopparklint, 
artisten Björn A Ling och FBK-spelaren Ole-Kristian Tollefsen 
kommer att inta catwalken och visa upp ekologiska, Fairtrade-
märkta och second hand-kläder. Sida finns på plats och lär  
oss mer om globala målen och sitt arbete.

Testa VR-glasögon och upplev en textilindustri i Bangladesh. 
Det blir även prisutdelning av klimatpriset, du kan delta i en 
”kasta rätt-tävling” och ställa frågor till kommunens konsument- 
och miljörådgivare. Konsum City bjuder på Fairtrade-fika och 
projektet Hållbart resande i Värmland delar ut goodiebags.
När: Den 20 oktober, klockan 12.30. Var: Mitt i City. Gratis.

Nyfiken på hur det går till när Karlstads Energi  
värmer staden med förnybar och återvunnen fjärrvärme?  
Boka i så fall in en rundvandring på Hedenverket lördagen den  
21 oktober. Du anmäler dig på karlstadsenergi.se/rundvandring. 
Välkommen!

På Barnens universitet får du mellan 8 och 12 år träffa 
forskaren Helén Williams som håller ett spännande 
föredrag om hållbar utveckling och matkonsumtion. 

När: Måndagen den 16 oktober, klockan 13.00–13.45. 
Var: Aula Magna på Karlstads universitet. Fri entré. Ingen 
föranmälan behövs.

HÅLLBAR VANDRING GENOM KARLSTAD
Häng med på en guidad tur och besök några av  
Karlstads medvetna butiker och kaféer! Deltagarna  
får höra om verksamheternas historia, gedigna håll- 
barhetsarbete och provsmaka.

– Vi vill inspirera till grön shopping  
och göra det lättare att göra hållbara  
val med hänsyn till miljö och hälsa.  
Alla behöver dra sitt strå till stacken  
när det handlar om Sveriges klimat- 
påverkan, säger Amanda Bengtsson, 
projektledare på föreningen Medveten 
Konsumtion.
När: 19 oktober, klockan 16.00–18.00. Anmälan: Det 
finns tjugo platser och det är först till kvarn som gäller. 
Mejla till amanda.bengtsson@medvetenkonsumtion.org 

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

KÄNDA KARLSTADSBOR INTAR 
CATWALKEN I MITT I CITY

RUNDVANDRING HEDENVERKET

BARNENS UNIVERSITET – SLÄNG INTE MATEN!

Karlstad är Sveriges  

bästa Fairtrade City!

Bland Sveriges 70 Fairtrade 

City-diplomerade kommuner  

har Fairtrade Sverige utsett  

Karlstad till 2016 års  

Fairtrade City.

oktober
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Amanda Bengtsson
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 KARLSTADS KOMMUN äger 15 elbilar 
som används i tjänsten. Nu öppnar 
kommunen upp för Karlstadsborna att 
hyra sex eldrivna bilar efter kontorstid. 

– På vardagar används bilarna av 
kommunens medarbetare, på kvällar  
och helger är det fritt fram för Karlstads-
borna att bli medlem i bilpoolen och 
hyra bilarna, säger miljöhandläggaren 
Mikael Haster.

Bilen öppnas med ett sms

Enkelt och smidigt utan krångel med 

papper och nycklar. Bli medlem i bil- 
poolen, boka en bil i mobiltelefon och 
svara på ett sms. Sen öppnas bilen 
automatiskt. Nycklarna – dom sitter 
redan i. Det är bara att tuta och köra.

Invigning i höst

Intresset för bilpooler har ökat i Sverige, 
särskilt i de större städerna. I Karlstad 
finns sedan tidigare en kommersiell 
bilpool och ett bilpoolskooperativ. Den 
nya elbilspoolen blir ytterligare en aktör 
på marknaden och Mikael Haster 

hoppas att fler Karlstadsbor ska nyttja 
möjligheten till bildelning.

– Vi vill stimulera till att använda 
bilarna i Karlstad mer energieffektivt. 
En bilpool är ett bra exempel på det.  
En bil i en bilpool ersätter ungefär fem 
bilar som används privat. Det sparar 
mycket utsläpp och plats i staden där  
vi vill använda ytorna till annat än 
parkering.

Under hösten invigs den nya bil- 
poolen. Håll utkik på karlstad.se för  
mer information. Läs också mer om 
bildelning på karlstad.se/delabil 

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Ylwa Svensson 

I höst startar den första elbilspoolen i Karlstad – ett samarbete mellan  
Karlstads kommun och bilpoolsföretaget Moveabout. Boka direkt i mobil- 
telefonen och hämta bilen på Tingvallagården. Det är enkelt, billigt och  
sparar miljön. 

Vid Bibliotekshuset och gamla Stadshuset i 
Karlstad finns redan laddare för elbilar. Men 
med start i höst får centrala Karlstad 28 nya 
laddplatser, tack vare pengar från Naturvårds-
verket. De kommer bland annat att finnas vid 
Mariebergsskogen, Tingvallagymnasiet, 
Sundstabadet och Våxnäshallen. Målet är att 
Karlstads kommun ska ha 150 laddplatser år 
2020. 70 procent av alla Karlstadsbor tror sig 

äga en elbil inom tio år, enligt en 
undersökning från Karlstads El-  
och stadsnät.

– Vi vill att det ska vara enkelt för 
Karlstadsborna att resa med elbil och 
förhoppningen är att satsningen på ladd- 
platser gör att ännu fler väljer att resa 
hållbart nu, säger Charlotte Wedberg, 
miljösamordnare på Karlstads kommun.

28 
NYA LADDPLATSER  
FÖR ELBIL

HYR KOMMUNENS
    ELBILAR PÅ KVÄLLAR
       OCH HELGER

Gå med i bilpoolen och hyr en av  
kommunens elbilar som drivs med  
solcellsenergi. Här vid Tingvallagården  
finns de att hämta. Mikael Haster  
hoppas att elbilarna ska användas flitigt.
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FJÄRRVÄRMENS
GRÖNA RESA

 EFTERSOM all energiproduktion 
påverkar miljön har Karlstads Energis 
främsta uppgift länge varit att göra allt 
de kan för att minska sin klimatpåverkan.

En stor del i det arbetet har varit  
att ersätta fossil olja med förnybara och 
mer hållbara alternativ. Nedan ser du  
de milstolpar som gjort att fjärrvärmen  
i Karlstad har gått från att vara helt 
beroende av fossil olja på 1980-talet  
till att idag vara 100 procent förnybar 
och återvunnen energi.

– Vi har i uppdrag att ligga i 
framkant när det gäller miljöprestanda 
och med vårt nya kraftvärmeverk gör  
vi just det. Nu har vi förutsättningarna 
som krävs för att Karlstad ska växa 
hållbart, säger Mats Preger, vd på 
Karlstads Energi.

Bränslet består uteslutande av lokala 
resurser, i första hand rester från den 
värmländska skogsindustrin som inte 
kan användas till något annat och det 
utsorterade avfall som Karlstadsborna 
och invånarna i grannkommunerna 
lämnar ifrån sig. Tack vare ett samarbete 
med Stora Enso kan fjärrvärmen i 
Karlstad även ta tillvara på spillvärme 
från Skoghalls bruk som tidigare 
spolades ut i Vänern.

Vad har då fjärrvärmens gröna resa 

inneburit i minskade koldioxidutsläpp? 

– En hel del faktiskt. Enligt vårt klimat- 
bokslut har våra verksamheter minskat 
utsläppen av koldioxid med 218 800 ton 
bara under 2016. Det skulle krävas att 
alla invånare i Karlstad avstod från att 
köra bil i nästan två år för att åstadkom-
ma en lika stor minskning av koldioxid-
utsläpp, avslutar Mats Preger.   

 Text: Peo Ajaxson

Nu har vi förutsättningarna  
som krävs för att Karlstad  
ska växa hållbart. 
Mats Preger, vd på Karlstads Energi.

EN GRÖN RESA

Ett fliseldat kraftvärme- 
verk byggs i Yttre hamn  
och den första fjärrvärmen  
i Sverige börjar levereras. 

Hållbar Ej hållbar

Två oljeeldade  
pannor tas i drift  
vid kraftvärmeverket  
i Yttre hamn. 

Avfallspannan  
på Hedenverket  
tas i drift. 

Det första fliseldade  
kraftvärmeverket vid  
Hedenverket tas i drift.

Det andra fliseldade  
kraftvärmeverket vid  
Hedenverket tas i drift.  
Fjärrvärmen i Karlstad  
består numer endast  
av förnybar och åter- 
vunnen energi.

VISSTE DU ATT...
...i Karlstads Energis 
två kraftvärmeverk på 

Heden produceras 
både förnybar el och 
förnybar fjärrvärme.

Varje dag värms mer än 50 000 Karlstadsbor av fjärrvärme  
i hemmet, på jobbet och i skolan. I Karlstad är fjärrvärmen 
förnybar och återvunnen energi som tar tillvara på sådant  
som annars skulle gå till spillo. 

1948

1970

1987

1992 2014



På Karlstads kommuns skolor har matsvinnet minskat  
med 30 ton på ett år! Det motsvarar vikten av 20 bilar.  
Stora mängder mat slängs fortfarande i onödan. Vi  
fortsätter arbetet för att bli ännu mer klimatsmarta.  
Läs mer på karlstad.se/klimatsmartmat

KARLSTAD.SE

Folkmusik, rap och afrikans dans. Nya 
mötesplatsen på Kronoparken ska ge 
människor från olika generationer och 
kulturer möjlighet att umgås över både 
sill, svensk folkmusik och influenser  
från bland annat Senegal.  

 – BARNEN kan få förebilder och känna 
trygghet och de äldre som inte längre  
orkar dansa kan se barnen göra det,  
säger Cecilia Aurell, aktivitetssamordnare 
på Karlstads kommun. 

Målet är att så många som möjligt  
ska mötas och delta i olika aktiviteter –  
seniorer, ungdomar och barn. Mat från 
världens alla hörn, fiolspel och berättelser 
från Svalbard. Det blir en bred skara av 
aktiviteter under hösten. 

– Människor med rötter i olika kulturer 
har mycket att lära av varandra, säger 
Cecilia Aurell. 

Volontären Helena Grönroos fyller 
serveringsfat med nybakade bullar.

– Jag känner mig behövd när jag  
kommer hit, säger hon.

Arrangörerna bakom träffpunkten  
är bland annat Karlstads kommun, 
Svenska kyrkan och ABF. När: Varannan 
tisdag, klockan 14.00–16.00.  
Var: Fröding Arena.

 VILKEN BRA IDÉ VA? Att låna kläder 
precis som man lånar böcker i ett bibliotek. 

– Det var Klara Tufvesson, min tidigare 
kollega på Älvan som kom på att man kan 
spara både pengar och resurser genom att 
låna kläder. Karlstad ska vara en miljösmart 
kommun, så ett Klädotek passar ju perfekt! 
säger Josefin Stolpen.

Klädoteket hittas på Älvans fritidsgård  
på Fröding Arena. I ett eget litet rum hänger 
massor med vackra, färgsprakande, glittriga 
festklänningar på rad. 

– Vi har tema festkläder i Klädoteket för vi 
har inte riktigt plats för alla typer av kläder. 
Men vi har vardagskläder också som vi kan 
plocka fram om det är någon som vill låna det.

Vilka är det som skänker?
– Det är allt och alla, vi är så tacksamma att 
så många vill bidra. Det finns så många söta 
exempel, jag minns en äldre dam som kom 
hit och lämnade in sin dotters balklänning 
som hon sytt för 20 år sedan. Vi har till och 
med blivit kontaktade av en norrman som 
vill skänka kläder! 

Vilka lånar?
– Det är mest våra tjejer, våra besökare  
här på Älvan, och deras kompisar. Än så 
länge är det inte så många utifrån som 
kommer hit. Men Klädoteket är för alla,  
vem som helst kan låna.

Väcker Klädoteket ett miljötänk?
– Tanken är ju att Klädoteket ska öka 
medvetenheten runt hur mycket som 
förbrukas och slösas vad gäller kläder.  
Att man kan göra både plånboken och  
miljön glada genom att låna i stället,  
säger Josefin Stolpen. 
 Text och foto: Ylwa Svensson

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 7 DECEMBER

7
DECEMBER

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA

AKTUELLT I GLOBALA KARLSTAD

En hel walk-in-closet fylld med tjusiga klänningar som man får låna gratis!
Miljösmarta Klädoteket på Älvans fritidsgård är en succé.

– Alla kan skänka, alla får låna, säger Josefin Stolpen, fritidsledare. 

SPARA MILJÖN, 
LÅNA FESTBLÅSAN

FAKTA 
Älvan är en mötesplats på Kronoparken  

för tjejer i åldern 13−25 år. På Älvans 

Klädotek kan alla kostnadsfritt låna kläder 

– högtidliga, formella, festliga, ovanliga  

med mera. Det finns även skor och 

accessoarer för utlåning!

MATSVINNET  
HAR MINSKAT  
MED 30 TON


