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BRA HÄLSA OCH
VÄSSAD HJÄRNA
VÄRMLAND ÄR
BÄST PÅ UNG
FÖRETAGSAMHET

RALLY
SWEDEN
13–16 FEBRUARI

TYCK TILL OM
FRAMTIDENS
KARLSTAD

VÄLKOMMEN PÅ RALLYFEST I KARLSTAD
Du har väl inte missat att det snart är
dags för rally-VM igen? Den 13–16 februari fylls
Värmland med rallyfolk från hela världen
under några intensiva dagar.
– DET ÄR 4 000 funktionärer som jobbar under veckan
för att upplevelsen ska bli så fantastisk som möjligt för både
förare och publik, säger Glenn Olsson, vd för Rally Sweden.
Totalt väntas 200 000 besökare till de värmländska skogarna.

VISSTE DU ATT...
… Rally Sweden är den enda vintertävlingen i VM-rally t. Övriga platser
där rallyt körs är: Monte Carlo, Mexiko,
Portugal, Chile, Argentina, Italien,
Turkiet, Finland, Tyskland, Kenya,
Japan, Wales och Nya Zeeland.
… det är ett av Sveriges största
årligen återkommande evenemang
med omkring 200 000 åskådare under
fyra dagar och närmare 100 miljoner
tv-tittare runt hela världen!

inleds Rally Sweden med en pampig
invigning med Prins Carl Philip, första superspecialsträckan
och underhållning med cross-show på Färjestadstravet. Förarna
visar upp sig och skriver autografer.

Torsdagen den 13 februari

fortsätter festen med underhållning
och aktiviteter för hela familjen på Färjestadstravet. Förutom
cross-show blir det uppträdande med Idol-vinnaren Tusse,
ansiktsmålning, godisregn och minitrav! Självklart får du
träffa rallystjärnorna och se dem göra upp om sträcksegern.
Båda dagarna går det gratisbussar i skytteltrafik mellan
Stora torget och Färjestadstravet. Välkommen på rallyfest!
Läs mer om VM-rallyt på rallysweden.com
Lördagen den 15 februari

RALLYFESTEN
PÅ FÄRJESTADSTRAVET

TORSDAG 13 FEBRUARI

LÖRDAG 15 FEBRUARI

18.00	Publiken hälsas välkommen
18.15 Autografskrivning med förarna
19.05 Förarna presenteras
19.30 Cross-show och underhållning
20.00	Öppningsceremoni med Prins Carl Philip
och Superspecialsträcka 1 (SSS 1)

15.00	Live på skärmen från
SS Vargåsen med Colins Crest
17.00 Välkommen från scenen
17.30 Idol-vinnaren Tusse uppträder
17:45 Superspecialsträcka 2 (SSS 2)
19.00 Cross-show
Med reservation för eventuella ändringar.

JOBBA HOS OSS I SOMMAR
Varje sommar anställer Karlstads
kommun flera hundra sommarvikarier
för att hålla i gång verksamheten
när ordinarie personal har semester.
Vi erbjuder också feriearbeten till
ungdomar i årskurs ett på gymnasiet.
För att kunna ge bra service till Karlstadsborna när ordinarie medarbetare har
semester behöver Karlstads kommun
anställa till exempel boendestödjare,
vaktmästare, simlärare, kockar och

lägerledare under sommaren.
Vård- och omsorgsförvaltningen
rekryterar varje sommar cirka 400
medarbetare för arbete inom olika
verksamheter. Rekryteringsträffar hålls
i februari, mars och april.
Alla lediga sommarjobb finns på
karlstad.se/jobbahososs
Feriearbete
Karlstads kommun erbjuder ungdomar i
årskurs ett på gymnasiet som är folkbok-

förda i Karlstads kommun att
feriearbeta under sommaren.
Feriearbetet varar i tre veckor
och det finns tre perioder att
välja mellan. Arbetsplatserna
kan vara inom Karlstads kommuns
verksamheter eller hos någon
myndighet eller förening. Ansökningsperioden är öppen mellan 24 februari
och 23 mars. Mer information och
anmälningsformulär på finns på
karlstad.se/feriearbete
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VISION

TYCK TILL OM
FRAMTIDENS KARLSTAD
Vad kommer göra Karlstad till en attraktiv kommun
i framtiden? Nu pågår arbetet med att ta fram en ny vision
som ska visa vägen framåt.
NUVARANDE VISION, Livskvalitet
Karlstad 100 000, handlar om kommunens
långsiktiga utveckling. Visionen är både
större och mänskligare än bara en siffra.
Utmaningen är att skapa en attraktiv
livsmiljö samtidigt som vi växer. År 2026
beräknas Karlstad passera 100 000
invånare, utvecklingen ska gå hand
i hand med en hög livskvalitet.
– En vision ska vara utmanande och
visa riktningen framåt för kommunen.
Eftersom vi snart har nått målet med

100 000 invånare behöver vi fundera
över hur vi vill att kommunen utvecklas
i framtiden. Det är viktigt att ha en
gemensam vision för vart vi vill. Därför
har vi nu inlett arbetet med att ta fram
en ny vision, säger Per-Samuel Nisser (M),
kommunstyrelsens ordförande.
Alla som vill kan vara med och
lämna synpunkter till den nya visionen
genom att besvara några frågor på
karlstad.se/nyvision. Det går också bra
att besöka Karlstadsrummet och där

Gå in på karlstad.se/ny vision
och besvara några korta frågor.
Du kan även besöka Karlstadsrummet
i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26,
och svara på frågorna både digitalt och
genom en pappersblankett som du
lägger i en brevlåda.
Öppettider Karlstadsrummet:
Måndag–fredag klockan 10–17
Lördag klockan 11–15
Helgdagar stängt.

svara på frågorna både digitalt och
på en pappersblankett. Synpunkterna
kommer ge en bild av Karlstadsbornas
uppfattning och vara en del av grunden
för framtagandet av den nya visionen.
Den 16 februari är sista dagen att
tycka till.

Den nya visionen beslutas av
kommunfullmäktige sommaren eller
hösten 2020. 
Text: Linda Olsson
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Gymnasieläraren Josefin Berg
och eleverna Ellen Jordell, Johanna
Jensen och Maja Karlsson som
går idrottsinriktning i årskurs 3
på Sundsta-Älvkullegymnasiet,
visar hur ett ”brain break” kan gå
till. Här gör de ”Draken”.

JOSEFIN GER
FEM KONKRETA TIPS!
– Hjärnan är plastisk,
det innebär att den är
föränderlig och att vi kan
påverka den i positiv
riktning livet ut.
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Ta egna beslut.
Gå igenom de konton
du följer på sociala
medier – ger de dig något?
Mår du bra av att följa
dem? Om inte, ta ett
aktiv t beslut att
avfölja dem.
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Fysisk aktivitet.
Skapa mer rörelse
i din vardag genom att
cykla till jobb och skola,
hoppa i vattenpölar
eller gå ut med
någons hund.

Positiv tanke.
Ta en stund innan
du lägger dig och
skriv ner tre positiva
saker som hänt
under dagen.
Omväxling
och utmaning.
Gör något som är
utanför din bekvämlighetszon, något du egentligen
kanske inte vågar eller tycker
är lite jobbigt. Sätt dig på en
ny plats i lunchrummet,
prata med någon du inte
känner på bussen.

Hantera stress.
Genomför en
pulshöjande aktivitet
under 30 minuter där
du blir ordentlig t
flåsig.

BRA VANOR FÖR GOD HÄLSA
10 goda vanor ger elever och personal på Karlstads
gymnasieskolor kunskap och verktyg för god hälsa och en vässad hjärna.
– Det handlar om att förstå sig själv och göra justeringar för att må bättre,
säger Josefin Berg, projektledare för 10 goda vanor.
– STRESSEN I SAMHÄLLET ökar
och vi ser mer psykisk ohälsa, särskilt
bland ungdomar i dag. Samtidigt
vet vi att till exempel fysisk aktivitet
fungerar stressreducerande. Den senaste
hjärnforskningen ger oss nycklar till
hur vi kan jobba hälsofrämjande, säger
gymnasieläraren Josefin Berg.
Helhetskonceptet 10 goda vanor
har varit i gång i ett år på kommunens
gymnasieskolor och har fått ett gott
mottagande. På Sundsta-Älvkullegymnasiet är mentorstiden en gång
i veckan ett bra tillfälle för lärare
och elever att lära sig mer om de
goda vanorna.
– Det är värdefullt att ha den
tiden med eleverna. Vi hoppas att de
får med sig kunskap och bra vanor
för att hantera vardagen även efter

gymnasiet så att de kan ”må bra och
prestera bättre” som vi brukar säga.
Motivation att må bra

– Tio goda vanor ger oss en chans att
reflektera, en chans att förstå sig själv
och hur man funkar. När man blir
medveten om hur bra man kan ha
det blir man mer motiverad, säger
Johanna Jensen.
Klasskompisarna Maja Karlsson
och Ellen Jordell håller med.
– Vi lär av varandra och kan
diskutera och ge varandra tips. Det
är roligt att få insikter och höra hur
kompisarna har det.
Vad har ni lärt er hittills?

– Att känna till vad som stressar en,
att planera vardagen och börja i tid

LÄR DIG HANTERA STRESS

ÄT NÄRINGSRIK MAT
Hjärnan behöver en jämn tillförsel av
energi. Vilka råvaror du använder och hur maten
tillagas har stor betydelse för hur dina celler mår
och utvecklas. Bryt invanda matmönster och
belöna hjärnan med rätt mat och näring – inte
snabbmat och socker.

ÄGNA DIG ÅT FYSISK TRÄNING
Det bildas nya hjärnceller vid fysisk
aktivitet – därför blir du smartare när du tränar.
Varje gång du promenerar eller joggar och får
upp pulsen så bygger hjärnan nya nervceller.
Ett minst sagt motiverande faktum.

TÄNK POSITIVA TANKAR
Vill du hjälpa din hjärna? Avsätt tid för
positiva tankar! Varje dag tänker du över 60 000
tankar, så gör dem glada. Med rätt strategi
svänger du förbi det negativa och skapar positiva
strukturer. Skratta och din hjärna tackar dig!

med uppgifter. Nu gör vi till exempel
gemensamma listor för att få överblick
över inlämningar och tentor, säger Maja.

Vi kan inte stryka stress från vardagen,
men vi kan bygga upp en motståndskraft. Det
gäller att hantera stress på rätt sätt och inse
att det finns flera olika sorter. När du får
kontroll över vilken typ av stress du upplever
faller bitarna på plats.

LÄR DIG NYA SAKER
En nyfiken hjärna växer stadigt. Ny kunskap
skapar stimulans och kunskapstörst har drivit
mänskligheten framåt i alla år – hjärnan stortrivs
under processen.

REPETERA
Hjärnan vill repetera och repetera igen.
Det skapar spår som gör att ny kunskap fastnar.
Samtidigt får du återhämta dig och känna att
du bemästrar något. Så passa på, njut och vila
i din repetition!

UPPLEV OMVÄXLING
Din hjärna mår bra av omväxling och
älskar utmaningar. Våga lämna gamla vanor och
tvinga dig att ta nya grepp. Gör något du inte

Vad är svårast med att skapa bra vanor?

– Att hitta tiden för att kunna ta hänsyn
till allt man vill göra för att må bra.
Men då får man börja i en ände och
plocka in lite i taget. Det är bäst att
alltid utgå ifrån sig själv och hitta något
bra som man vill fortsätta med.
Ni gör ”brain breaks”. Vad är det?

– Efter 30 minuters arbete ställer vi
oss upp, för då blir hjärnan alert. Ibland
berättar vi för bänkgrannen vad vi nyss
gick igenom, eller så går vi en promenad,
kör ”Draken” eller andra lekar för att
få ny energi till koncentration.


Text och foto: Lovisa Lagneryd

brukar göra – plötsligt blir du väldigt närvarande.
Nya upplevelser bidrar till din hjärnas utveckling.

TA EGNA BESLUT
Låt din egen hjärna ta dina egna beslut,
för ingen känner dig bättre. I dag ställs vi inför
mängder av fler val än för tio år sedan och takten
ökar. Lär dig strategier som hjälper dig att forma
beslut. Lita på dig själv och njut av frihetskänslan.

UMGÅS MED VÄNNER
Vill du ha en smartare hjärna? Umgås
med dina kompisar! Det är ett härligt faktum att din
hjärna är allra tryggast i sällskap med äkta vänner.
Din hjärna blommar när den smartaste delen ges
rejält med utrymme – en vidunderlig kraft.

SE TILL ATT FÅ GOD SÖMN
Sömnen är avgörande för att hjärnan
ska kunna återhämta sig, bearbeta intryck
och lösa problem. Du är aktiv när du sover –
dessutom rensas hjärnan på slaggprodukter.
En effektiv och nödvändig sanering.
Källa: hjarnberikad.se/10-goda-vanor
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FRÅN SKRÄDDARE I SYRIEN
TILL HEMTJÄNSTEN I KARLSTAD
FRÅN SKRÄDDARE I SYRIEN

Samer Alzain deltog i Karlstads kommuns interna jobbspår och fick anställning inom hemtjänsten.
– Det var en fantastisk chans och jag är glad för mitt nya jobb, säger Samer.
till Sverige
från Syrien för fyra år sedan. Nu har
Samer och hans familj, med fru och
tre barn, bott i Karlstad i tre år.
– I Syrien innan kriget drev jag
ett eget företag som skräddare och
försäljare av gardiner. Här i Sverige
blev det svårt att hitta jobb på grund
av språket, berättar Samer.
Förra året deltog Samer i kommunens
jobbspår inom äldreomsorg där utbildning
varvades med praktik under sju månader.
– Det var en värdefull möjlighet.
Under jobbspåret lärde jag mig massor
genom att direkt få omsätta kunskapen
SAMER ALZAIN KOM

praktiskt. Jag lärde mig ett helt nytt
yrke och blev bättre på svenska tack
vare en fantastisk handledare.
”Vi är en storfamilj”

Efter jobbspåret blev Samer sommarvikarie inom hemtjänsten och nu är han
anställd på schema fram till september.
– Jag trivs jättebra med mitt nya jobb
och vill fortsätta här. Jag trivs med platsen,
kollegorna och kunderna. Vi är som en
storfamilj som bryr sig om varandra.
Samer tycker att det känns
meningsfullt att arbeta med äldre.
– De äldre har gett så mycket till

samhället under sitt liv och nu får vi
ge tillbaka till dem. Att jobba med
barn eller äldre betyder att man spelar
en viktig roll i andras liv. Arbetet i
hemtjänsten är inte mekaniskt utan det
finns ett känslomässigt engagemang
och det gillar jag.

KARLSTADS KOMMUNS
JOBBSPÅR – SÅ FUNKAR DET
De interna jobbspåren är Jobbcenters
satsning tillsammans med vuxenutbildningen,
flera förvaltningar och arbetsförmedlingen.
Hittills har fyra olika jobbspår testats
inom skolkök, städservice, äldreomsorg
och förskola.
Deltagarna får heltidslön via Jobbcenter
med lönestöd från arbetsförmedlingen för
att kombinera en anpassad utbildning,
språkstudier och arbete i kommunen.

En win-win som fått pris

Susanne Timmerklev, arbetskonsulent på Jobbcenter och
Samer Alzain, hemstjänsten,
Karlstads kommun.

De interna jobbspåren beskrivs som en
win-win och utsågs till Årets nytänkare
2019 inom Karlstads kommun. Nyanlända
och långtidsarbetslösa får en chans att
komma in i arbetslivet och kommunen
får nya medarbetare med rätt kompetens
inom bristyrken. Nu ska jobbspåren
utvärderas och utvecklas.
– Vi hoppas kunna skräddarsy
dem ännu mer efter deltagarnas nivå
och behov. Vi vill att satsningen leder
till fler anställningar, säger Susanne
Timmerklev, som är arbetskonsulent
på kommunens Jobbcenter.
Hittills har cirka 40 personer deltagit
i de fyra jobbspåren.
– Det är väldigt roligt att se deltagarnas utveckling, både i det svenska språket
och i form av ny kompetens. Många har
fått en så bra start i sina nya yrken.
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Text och foto: Lovisa Lagneryd

Amin Mohammadi som går andra
året på ekonomiprogrammet på
Tingvalla och Anna Forsberg,
regionchef UF Värmland.

DE BÄR FRAMTIDENS
FÖRETAGSAMHET
Den unga entreprenörsandan frodas. I år drivs
620 värmländska företag inom Ung Företagsamhet, UF.
– UF handlar om att hitta sin talang och träna sitt ”ta-försig-skap”, säger Anna Forsberg, regionchef UF Värmland.
UF ÄR ETT PEDAGOGISKT VERKTYG

för att uppnå kursmål i skolan och på
gymnasiet används metoden ofta inom
kursen Entreprenörskap.
– I stället för att bara läsa en bok
lär sig eleverna genom att testa att driva
ett eget företag. Det blir ”learning by
doing” med färdigheter att upptäcka
och utveckla oavsett var man börjar,
säger Anna Forsberg.
UF är en politiskt obunden, ideell
utbildningsorganisation som arbetar
med att förändra attityder kring
entreprenörskap och företagande som
alternativ på arbetsmarknaden. Syftet är
inte att alla ska bli just egenföretagare,
men alla som deltar ska bli mer anställningsbara och företagsamma.

klockan ringer för de är så entusiastiska
över sina UF-projekt, säger Anna.
Tio år efter studenten är det lägre
arbetslöshet, högre medelinkomst,
fler chefspositioner och fler som vågar
starta eget inom den grupp som drivit
UF-företag, visar forskning.
Amin Mohammadi går andra året
på ekonomiprogrammet på Tingvalla.
Tillsammans med vännen Emil Feili
driver han UF-företaget Parkcity.
– Vi arbetar med att ta fram en app
som förklarar svåra parkeringsskyltar.
Många känner sig osäkra hur de ska
tolka skyltarna. Eftersom det finns ett
stort behov på marknaden så tänker vi
satsa stort på vår idé.
Var ser du dig själv om fem år?

Amin satsar på sin idé

– Vi ser att eleverna blir mer studiemotiverade och engagerade när de får
göra något på riktigt med verklighetsförankring. Många vill inte ta rast när

– Då vill jag gärna driva eget eller utbilda
mig på universitetet. Det skulle kunna gå
väldigt bra för Parkcity. Vi har som mål
att ta hem minst en vinst på UF-mässan
så det blir spännande att snart möta juryn!

Bäst i Sverige

Varannan värmländsk elev som tog
studenten 2019 har drivit UF-företag och
därmed är UF Värmland bäst i Sverige.
I år drivs 620 olika UF-företag i Värmland,
UF finns på alla gymnasieskolor och
alla program finns representerade.
– Vi går bra här för att det finns ett
stort stöd från kommuner och privata
företag. Man inser att det är viktigt för
Värmlands tillväxt och många vill vara
en attraktiv arbetsgivare för de unga,
säger Anna.


Text och foto: Lovisa Lagneryd

UF-MÄSSAN 2020
UF-mässan är en marknad där du
kan träffa 280 UF-föret ag från hela
Värmland som ställer ut och säljer sina
produkter och tjänster. Du kan även möta
ett gäng grundskoleelever som deltagit i
en spännande Energiutmaning och
som ställer ut på mässan.
Kom och bli påfylld med inspiration,
energi och framtidstro!
Var? Karlstad CCC. När? 19 februari,
klockan 12–18. Vem? För alla.
Fritt inträde. På ungforetagsamhet.se/
varmland kan du läsa mer.
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AKTUELLT I KARLSTAD
SPORTLOVSTIPS
FÖR ALL A ÅLDRAR

DET HÄNDER MASSOR AV KUL UNDER SPORTLOVET VECKA 9.
DE FLESTA AKTIVITETER ÄR GRATIS! NEDAN SER DU ETT URVAL
AV SPORTLOVSTIPS. LÄS MER OM HELA UTBUDET I SPORTLOVSFOLDERN SOM DELAS UT TILL ALLA BARN I GRUNDSKOLAN.
DU HITTAR DEN OCKSÅ PÅ KARLSTAD.SE/SPORTLOV

SPORTLOVSTISDAG PÅ FRÖDING ARENA
Disco, pappersslöjd, ansiktsmålning och
spel – gör din egen penna, måla ditt
örngott och mycket annat. Alla åldrar.
Tid: 25 februari, klockan 14–17.
Plats: Fröding arena, Kronoparken.
DESIGNA DIN EGEN SEMLA
Skapa en semla helt i din egen smak och
stil. Rosa? Platt? Det enda som stoppar
dig är din fantasi. Ålder: 13 år och uppåt.
Plats: Tolvmansgatans fritidsgård.
Tid: 25 februari, klockan 16–18.

SPORTLOV 2020
GUIDE TILL SPORTLOVSAKTIVITETER
I KARLSTADS KOMMUN
24 FEBRUARI–1 MARS

VR OCH DIGITALA SPEL
Kom och testa digitala spel och virtual
reality tillsammans med Karlstad spelkulturförening på biblioteken i Edsvalla, Molkom,
Skåre, Vålberg, Våxnäs och Väse. Ålder:
7–16 år. Gå in på karlstad.se/sportlov för
datum och tider.
LÅNA ALLT DU BEHÖVER TILL
SPORTLOVET HELT GRATIS!
På Fritidsbanken kan du låna sport- och
fritidsutrustning i 14 dagar. Alla får låna,
barn som vuxna, och allt är gratis! Passa på
att testa en ny aktivitet. Plats: Fagottgatan 4,
Kronoparken. Öppettider vecka 9: Måndag
klockan 13–16. Tisdag, klockan 14–17 finns
Fritidsbanken i Fröding Arena. Onsdag,
klockan 13–18.30. Torsdag, klockan 13–16.

SPORTLOV I MARIEBERGSSKOGEN
GRATIS DROPIN-IDROTT
Är du sugen på att idrotta, dansa eller
leka utan krav på prestation? Då är Karlstad
dropin-idrott något för dig. Utrustning
finns på plats och duktiga ledare håller i
aktiviteterna. Kom som du är, när du kan
och var med på det du vill! Platser: Rudsskolans-, Frödingskolans- och Västerstrandsskolans idrottshall. Ålder: 6–20 år. Gå in
på karlstad.se/dropin för datum och tider.

Kom och låna frön till dina odlingar! Du
lånar gratis och lämnar tillbaka på hösten
när dina växter har fått nya, mogna frön.
Trädgårdssällskapet finns på plats och
svarar på frågor om odling.
Du kan även passa på att byta växter.
Ta med dig max fem sticklingar, plantor
eller krukväxter och byt till dig lika många.
Sätt på en lapp med växtens namn så att
den nya ägaren kan söka upp skötselråd.
Tid och plats: 15 februari, klockan 10–13,
Stadsbiblioteket i Karlstad. 17 februari,
klockan 16–18, Vålbergs bibliotek. Gå in på
karlstad.se/odlahallbart för mer information.

Kom till Mariebergsskogen på sportlovet!
Naturum Värmland, Lillskogen och kiosken
är öppen alla dagar under veckan. Se
mariebergsskogen.se för mer aktiviteter.

ROVDJURSSTUND
Hur vassa klor har lodjuret? Hur stora tänder
har björnen? Svaren får du när du tillsammans
med våra naturguider öppnar rovdjurslådan.
Plats: Naturum Värmland. Tid: Måndag–fredag,
klockan 13. Pris: 25 kronor.
SNICKRA FÅGELHOLK
Det är bostadsbrist bland småfåglarna. Kom
och fixa din egen fågelholk så kan du bli
hyresvärd för en talgoxe eller blåmes. Plats:
Naturum Värmland. Tid: 26 februari, klockan
11–15. Pris: 70 kronor inklusive material.

YOUTUBE-WORKSHOP
Var med på en två dagars-workshop och
lär dig att filma, redigera och ladda upp
på Youtube. Workshopen leds av filmpedagogen Evelyn Frankel. Ålder: 9–13 år.
Tid: 26–27 februari, klockan 13–16.
Plats: Skaparverkstan i Bibliotekshuset.
Anmälan: Via karlstad.se/filmworkshop
senast den 21 februari.

LÅNA FRÖER OCH BYT VÄXTER

DAGENS DJUR I LILLSKOGEN
Djurvårdare berättar om och visar ett av
Lillskogens djur, till exempel hermelinkanin
eller marsvin. Samling vid Smådjurshuset
klockan 14 under sportlovet. Gratis.
FOTOUTSTÄLLNING: KLIV IN
I VÄRMLANDS VÄRDEFULLA NATUR
Utställningen bjuder på bilder från de 203
naturreservat som finns i Värmland – allt från
gammelskog till skärgård och kulturlandskap.
Utställningen visas i Naturum Värmland i
samarbete med Länsstyrelsen. Fri entré.

Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för
eventuella ändringar med mera. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.

EARTH WEEK 2020
Årets Earth hour äger rum lördagen 28 mars
och i samband med det uppmärksammas
Earth week i Karlstad med olika aktiviteter.
I Karlstad sammanfaller en del av Earth
week-programmet med Livet värt att leva
som arrangeras av Svenska kyrkan.
Det är gratis att delta. När: 23 mars–
29 mars. Var: Bland annat Scandic Winn,
Bibliotekshuset och domkyrkan.
På karlstad.se/earthweek och
livetvärtattleva.se kan du läsa mer.

LEV MER HÅLLBART
Kom till Karlstadsrummet i Bibliotekshuset
och få tips på hur du kan leva mer hållbart.
När: 16 mars–13 april. Gratis entré.
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