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VI I KARLSTAD 

i skytteltrafik mellan Stora torget och 
Färjestadstravet. Välkommen på 
rallyfest! Läs mer om VM-rallyt på 
rallysweden.com 

 TORSDAGEN DEN 14 FEBRUARI 
inleds Rally Sweden med en pampig 
invigning, första superspecialsträckan 
och underhållning med skotershow på 
Färjestadstravet. 

Lördagen den 16 februari fortsätter 
festen med underhållning och aktiviteter 
för hela familjen på Färjestadstravet. 
Förutom skotershow blir det minitrav, 
livemusik, skidspår, barnens Vasalopp 
och pulkabacke. Alla barn får låna  
skidutrustning och pulka. Och själv-
klart får du träffa rallystjärnorna och  
se dem göra upp om sträcksegern.

Båda dagarna går det gratisbussar  

Du har väl inte missat att det är rally-VM? Den 14–17 februari fylls  
Värmland med rallyfolk från hela världen under några intensiva dagar. 

KARLSTAD ÄR REDO FÖR VM-RALLY

100° Karlstad hyllar företagarna:
”De är navet i vår tillväxt”

 DEN 15 MARS är det dags för  
100° Karlstad – ett av Värmlands största 
evenemang för näringslivet med fokus  
på kunskap, inspiration och affärer. 

Varför arrangerar Karlstads kommun, till- 
sammans med näringslivet, 100° Karlstad?
– Vi vill uppmärksamma våra duktiga 
företagare i kommunen. De är navet i  
vår hållbara tillväxt. Med sitt brinnande 
engagemang skapar de arbetstillfällen  
och möjlighet att leva och försörja sig i  
vår kommun. Dessutom sätter företagarna 
Karlstad på kartan! säger Märet Engström, 
näringslivschef, Karlstads kommun.

100° Karlstad arrangeras för femte året 
och innehåller flera spännande föreläs-
ningar, till exempel Azita Shariati som 
utsetts till Sveriges bästa chef och 
näringslivets mäktigaste kvinna. Årets 
tema är ”Framtidens attraktiva arbetsplats” 
med fokus på kompetensförsörjning. 

– Ett superhett ämne nu när konkur-
rensen om kompetensen är så stor. Det  
blir massor av tips och råd kring hur du  
kan bli en ännu mer modern och intressant 
arbetsgivare, säger Märet.

Utöver att lyssna på intressanta  
föreläsare får deltagarna mingla med  
andra driftiga och nyfikna människor inom  

näringslivet, knyta viktiga kontakter och få 
inspiration att möta framtidens utmaningar. 

Priser delas ut
Under kvällen hyllas duktiga företag och 
organisationer för sina fina prestationer  
och Nour El Refai är konferencier. Tio priser 
delas ut, bland annat utses Årets Sola. 

– Vi vet att kvällens gala är väldigt 
uppskattad av näringslivet. Det är en 
mötesplats där du träffar kollegor,  
delar erfarenheter och inte minst har  
riktigt kul, avslutar Märet.

Mer information och anmälan: 
100graderkarlstad.se  Text: Linda Olsson

Märet Engström, 
näringslivschef, 
Karlstads kommun.

... Rally Sweden är enda vintertävlingen  
i VM-rallyt. Övriga platser där rallyt körs är: 

Monte Carlo, Mexiko, Portugal, Chile,  
Argentina, Italien, Turkiet, Finland, Tyskland, 
Frankrike, Spanien, Wales och Australien.

… det är Sveriges största årligen åter- 
kommande evenemang med omkring  
200 000 åskådare under fyra dagar  
och närmare 100 miljoner tv-tittare  

runt hela världen! 

VISSTE DU ATT...

Se rallybilarna göra upp om sträcksegern…

… upplev den entusiastiska  
publiken från hela världen…

… och se en spektakulär skotershow.



 K A R L S TA D S  KO M M U N | F E B R U A R I  2019  3 

parkeringsplatserna kommer också att 
finnas tillgänglig via appen SwappAccess 
där nu även Karlstad finns med. I appen 
kan även funktionsnedsatta och personer 
med elbil se om dessa platser är lediga 
innan de åker in på parkeringarna.  

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

PARKERINGSPLATSER I CENTRALA KARLSTAD
I centrala Karlstad finns omkring 1 700 

parkeringsplatser i våra sex parkeringshus 
och sex markparkeringsplatser. Handikap- 

platser, laddplatser och mc-platser  
är inte medräknade.

• Klaraborg  
83 platser

• Älgen 90 platser
• Åhléns, P-hus  

65 platser
• Duvan, P-hus  

367 platser
• Duvslaget, P-hus 

170 platser
• Bryggudden  

75 platser

• Bilan 82 platser
• Slussvakten  

37 platser
• Mitt i city, P-hus 

318 platser
• Gripen, P-hus  

131 platser
• Gamla badhuset  

79 platser
• Sandgrund  

192 platser

 ENLIGT GUNNAR PERSSON, projekt- 
ledare på Karlstads kommun, är inte 
problemet brist på p-platser i centrum. 
Tvärtom vittnar fastighetsägarna till 
parkeringshusen om att det ofta  
finns lediga platser. Nu ska det 
bli lättare att hitta till dem.

Förra våren tecknades  
ett avtal mellan Karlstads 
kommun och de stora park- 
eringshusen i centrum om en 
gemensam satsning på digitala 
skyltar. Parterna delar på kost- 
naden för satsningen på sex  
miljoner kronor. 

Tydligare var de lediga platserna finns
Sedan en tid tillbaka har parkeringshus 
och parkeringar i centrum en digital 
skylt som visar hur många lediga 
p-platser som finns i anläggningen. 
Slingor i marken känner av om en bil 
åker in eller ut, informationen registreras 
och visas på skyltarna.

Under våren ska dessutom ett 20-tal 
digitala vägskyltar sättas upp bland 
annat på Hamngatan, Östra Torggatan 
och Karl IX gata, för att tidigt visa  
var de lediga platserna finns. 

– Man ska känna sig  
trygg med att kunna besöka 
centrum och hitta en park-
ering. Genom den här 
förändringen hoppas vi att 
man bättre kan utnyttja de 
parkeringar som finns idag, 
säger Gunnar Persson.

Varför tror du att en del upplever att  
det är för få parkeringar i centrum?
– Ofta har man en tanke redan från 
början var man vill parkera. Det är 
trångt i stan och man vill inte åka  
runt och leta. Genom att skylta bättre 
hoppas vi att bilisterna ska se möjlig-
heterna att parkera på nya ställen.

Informationen om lediga platser, 
öppettider och timtaxa vid de olika 

Tycker du det är svårt att hitta p-plats  
i centrala Karlstad? Snart kommer  
ett 20-tal digitala skyltar guida  

dig till de lediga platserna. 

NU BLIR DET LÄTTARE ATT  
HITTA P-PLATS I CENTRUM

Våren är en hektisk tid för stadsbyggnads-
ingenjörerna 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 ungefär tio veckor,  
så tänk på att skicka in ansökan i god tid. 

 Vad kostar det? 

Det beror på vilken typ av bygglov det gäller. 
Bygglov för inglasning av ditt uterum kostar  
till exempel cirka 3 560 kronor. Detsamma 
kostar ett garage, carport eller förråd upp  
till 50 kvadratmeter. 

 Hur söker jag? 

Ansök gärna via vår e-tjänst, då kan  
du enkelt följa ditt ärende och få  
snabbare och enklare kontakt med din 
handläggare. 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 fler frågor.

BEHÖVER DU BYGGLOV? ANSÖK I GOD TID

– Nu blir det lättare att hitta parkerings-
platser, säger Gunnar Persson, projekt- 
ledare på Karlstads kommun.

Digitala skyltar visar 
lediga p-platser.
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Över 3 000 medlemmar

I Värmland har gruppen över 100 
medlemmar, i Sverige över 3 000.  
Målet är att bygga nätverk över hela 
Sverige som ordnar fritidsaktiviteter  
för åldersgruppen 1–18 år.

– Det visar att det finns ett jättebehov 
av den här sortens nätverk. Många av de 
här föräldrarna har fått lära sig att slåss 
för sina barn. Samhället är uppbyggt så 
att man måste kunna tala för sig, men det 
är inte ovanligt att även föräldrarna har 
en diagnos och behöver stöd.

Viktigt att få hjälp i tid

Enligt Lisa riskerar många av NPF-
barnen att bli klassade som annorlunda, 
mobbade och ensamma, fast många  
är intelligenta och har mycket att bidra 
med. Hon menar att det är a och o att 
skolan erbjuder stöd tidigt för att 
motverka psykisk ohälsa.

– Det behövs ett bättre helhets- 
perspektiv i skolan men här är Krono-
parksskolan ett föredöme när det gäller 
hur de har arbetat med NPF-frågor.  
Men man kan aldrig sänka garden, det  
är ett arbete som måste pågå hela tiden.

Tidiga insatser gagnar hela samhället

– Alltför många med NPF hamnar utanför 
arbetsmarknaden vilket belastar samhället 
på flera nivåer. Genom att satsa pengar 
och resurser tidigt i barnens liv, så bygger 
vi starka medborgare för framtiden.  

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

 – DET HÄR ÄR MITT LIVSKALL!

Lisa är tjänstledig från sitt jobb som 
lärare på Kronoparksskolan för att ägna 
all sin tid åt att hjälpa barn, unga och 
vuxna med funktionsnedsättningar. 
Bland annat genom sitt deltidsjobb  
på vård- och omsorgsförvaltningen, 
genom att ta hand om sin 6-årige son 
med autism och som initiativtagare  
till nätverket Tillsammans som hon  
nu prisas för.

Lisa startade lekgruppen Tillsammans 
2015. Syftet är att barn med NPF- 
diagnoser ska erbjudas olika fritids- 
aktiviteter samtidigt som föräldrarna  
får möjlighet att knyta värdefulla 
kontakter med andra föräldrar i  
samma situation

– Många är ensamstående eller  
sjukskrivna efter att ha fört en lång 
kamp för sitt barn. Jag har fått ta  
del av många livshistorier, säger Lisa.

VARDAGSHJÄLTEN SOM 
STARTADE LEKGRUPP  
FÖR BARN MED NPF

Tillsammans är lekgruppen för barn och unga med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar (NPF). Lisa Edvinsson Sundberg är eldsjälen  

bakom nätverket och nyligen utsågs hon till en av årets vardagshjältar! 

  NEUROPSYKIATRISKA  
  FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR (NPF)  
Runt 100 000 svenskar har någon  
form av neuropsykiatrisk funktions- 

nedsättning (NPF). Det innebär  
att hjärnan fungerar annorlunda –  
vilket leder till olika svårigheter.  

I begreppet NPF ryms diagnoserna  
ADHD, ADD, autismspektrumstörning, 
språkstörning och Tourettes syndrom.

Källa: Hjärnfonden

Lisa Edvinsson Sundberg,  
startade Tillsammans –  
lekgruppen för barn och 
unga med NPF. Vill du  
vara med? Ansök om  
gratis medlemskap på 
facebook. Läs mer på  
lekgruppentillsammans.se
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Trivselledare visar vägen på rasten

Raster är något annat som kan vara  
extra jobbigt för barn med NPF. Då 
finns ingen tydlig struktur vem man  
ska leka med och vad som ska hända. 
Därför har Kronoparksskolan utbildat 
elever i trean till trivselledare. Deras 
uppgift är att dra igång leken och vara 
med och leka. 

Hur märker ni resultat av alla insatser?

– Genom att eleverna kommer till  
skolan och att frånvaron har minskat.  
Vi har haft flera hemmasittare som har 
återvänt till skolan. Direkt när vi ser  
att eleven har mer än 15 procent skol- 
frånvaro tar vi ett samtal med för- 
äldrarna. Ju snabbare insatser, desto 
lättare är det för eleverna att återvända, 
säger Maria Hultkrantz.  

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

 ELEVER MED EN NPF-DIAGNOS, 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, 
till exempel ADHD eller autism, har 
större risk för att drabbas av psykiska 
problem senare i livet som depression, 
ångest och utmattningssyndrom.

Det går att förebygga om de här 
eleverna får rätt hjälp tidigt. Och här  
har skolan en viktig roll.

Det kan handla om att det är jobbigt 
med höga ljud i klassrummet, att det  
är för många intryck eller att det blir 
otydligt vad man ska göra på lektionen.

– Vi tänker att struktur, tydlighet, 
att veta vad man ska göra, när, var, hur 
och varför, är något som gynnar alla,  
säger rektorn Maria Hultkrantz.

Två lärare i varje klass

I klassrummen på Kronoparksskolan 
finns alltid två lärare. Det är en trygghet 

för eleverna om en av lärarna blir sjuk, 
att det alltid finns en bekant i klass-
rummet. Lärarna tänker mycket på 
ljudnivån och att inte höja rösten när  
de pratar med eleverna. Varje klass har 
ett ljudsystem som gör att eleven inte 
behöver koncentrera sig för att höra 
läraren, något som har gett positiv  
effekt på inlärningen.

Tidigare fick en elev med NPF gå 
iväg för att få hjälp, nu ges det stödet 
direkt i klassrummet. Men möjligheten 
finns fortfarande kvar att arbeta i mindre 
grupper vid behov.

– Alla har rätt att få den hjälp de 
behöver oavsett om det finns en diagnos 
på ett papper eller inte. För oss handlar 
det om att ge alla barn en bra grund 
inför kommande studier. Vi ska ha en 
skola som eleverna längtar till, en skola 
för alla, där alla har en självklar plats.

”VI SKA HA EN SKOLA SOM ELEVERNA LÄNGTAR TILL”
Två elever i varje klass beräknas ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 
Tidigt stöd i skolan förhindrar skolfrånvaro och utanförskap. På Kronoparksskolan 

har man NPF-säkrat en stor del av undervisningen. 

För de elever som behöver 
återhämtning under dagen 
finns ett inrett relaxrum med 
kuddar och massagestol.  
Det är ett bra sätt att komma 
ned i varv.

Kronoparksskolan 
kommunicerar mycket  
med bilder som till  
exempel visar vad som  
finns i lokalarna.

Marita  

Blomqvist, special- 

lärare, Maria Lindalen,  

specialpedagog och  

Maria Hultkrantz, rektor 

på Kronoparksskolan, är  

glada för att elevernas  

arbetsmiljö blir  

allt bättre.
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 DET ÄR EN SNÖIG ONSDAG i 
djupaste januari, men i Karlstads 
kommuns konstskolelokal på Våxnäs 
råder endast solsken.

– Jag har flyttat hemifrån, säger 
Janni Littorin med ett stort leende.

Jajamän, i höstas gick flyttlasset  
från Molkom in till centrala Karlstad.

–  Jag har fått mer självförtroende 
tack vare ”Lerins lärlingar” och då 
vågade jag ta steget, förklarar Janni. 

Även Jessica Eneroth vittnar om  

hur tv-programmet förändrat vardagen.  
Hon och alla de andra i Karlstads 
skönaste gäng är ju tv-kändisar nu!

– Så fort jag går på stan så känner 
folk igen mig. Alla som kommer fram  
är snälla och många tackar mig för att  
vi bidrar till ökad förståelse för vad  
olika typer av funktionshinder innebär, 
berättar hon.

Liselott Larsson är verksamhets-
samordnare på Karlstads kommuns 
dagliga verksamhet.

– Vi har haft stor nytta av tv och 
även vår egen vinn-vinn-kampanj, nu vet  
folk vad det här är för härliga personer. 
Fler företag kommer till oss nu och 
erbjuder plats i daglig verksamhet,  
säger hon.

– Jag har min placering på en 
lunchrestaurang i Karlstad, säger James 
Andersson. Jag har fått lära mig massor 
och jag har väldigt snälla arbetskamrater.

Dennis Hjalmarsson letar ny före- 
tagsplacering efter att leksaksbutiken 

Med skratt, kreativitet och en rejäl portion charm har de  
vunnit svenska folkets hjärtan. Tv-programmet ”Lerins lärlingar” 

har på många sätt förändrat livet för deltagarna i Karlstads  
kommuns dagliga verksamhet. 

FAKTA  
DAGLIG VERKSAMHET:

Den som har en funktionsnedsättning  

och omfattas av lagen om stöd och service  

till vissa funktionshindrade (LSS) kan få  

delta i daglig verksamhet. Den dagliga 

verksamheten kan vara i en gruppverk- 

samhet med meningsfulla uppgifter. Det  

kan också vara uppgifter som kan likna  

ett arbete såväl i grupp som på en  

företagsplacerad daglig verksamhet.  

Läs mer på karlstad.se/ 

dagligverksamhet

han haft sin dagliga verksamhet på 
nyligen gick i konkurs.

– Daglig verksamhet är jättebra, 
man lär känna kompisar, har någon  
att prata med och jag kan mycket om 
leksaker. Det var tråkigt att sluta efter 
tolv år, säger han.

Liselott Larsson tror inte att Dennis 
behöver oroa sig.

– Vi kommer hitta en ny plats!  
Det är lättare nu, vi har stor nytta av  
att folk känner till vår verksamhet.

Hur känns det att säsong två av  

”Lerins lärlingar” snart drar i gång?

– Det känns spännande och jättekul, 
säger Jessica Eneroth och Janni Littorin.  

 Text och foto: Ylwa Svensson

”NU VET FOLK VILKA
HÄRLIGA PERSONER DET ÄR”

Ett glatt gäng  

deltagare och ledare  

från Karlstads kommuns  

dagliga verksamhet  

i konstskolan  

på Våxnäs. 

Jessica Eneroth och Janni Littorin  
berätter hur tv-programmet förändrat deras  
vardag och bidragit till ökad förståelse för  
olika typer av funktionsvariationer.
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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.

 – MOLKOMSJÖN LIGGER IDYLLISKT 
med fantastisk inramning av samhället och 
från en vänervik i Väse är du ute på sjön  
på fem minuter. Från Vålberg når du hela 
Segerstad skärgård liksom närheten till 
Sörmons skogar med cykel och vandrings-
leder. Skattkärr har perfekt panoramaläge 
vid Vänerns strand. Det är ingen slump att 
många vill bo i dessa vackra omgivningar, 
säger Henrik Lindholm. 

Och han borde veta – hans arbetsområde 
är nämligen hela kommunens landsbygd 
med tätorterna Väse, Molkom, Skattkärr, 
Vålberg, Ulvsby-området och Edsvalla. 
Henriks jobb handlar om att stötta närings-
liv, föreningsliv och boende som verkar och 
bor utanför staden. 

– En stor del av mitt arbete är att träffa 
och lära känna företag, föreningar och 
orternas näringsliv och dess utbud. Jag 
hjälper till med frågor som rör utveckling 
– men det kan även handla om att bevara 
och förbättra det som redan finns.

Karlstads kommun har pengar som ideella 
föreningar eller utvecklingsgrupper kan söka 
för att utveckla landsbygden. 

– Det är mitt jobb att handlägga ansök-
ningarna så att kommunstyrelsen har ett  
bra underlag för beslut. 

Den allmänna trenden är att allt fler  
flyttar in till städerna. Men Henrik ser  
också något annat:

– Alla vill inte vill flytta in till stan – många 
vill bo på landsbygden och ha närhet till 
naturen och då ska den möjligheten finnas.

Vad brinner du för?
– Jag vill få igång ett engagemang och  
ge känslan av möjligheter. Alla människor  
i hela kommunen ska känna att de är  
en del i utvecklingen och en del i att  
skapa tillväxt och attraktionskraft.

Henrik är också delaktig i den kommunala 
serviceplanen som handlar om att se över 
utbudet kring offentlig och kommersiell 
service, så som till exempel affärer, skola, 

infrastruktur, hållplatser för tåg, vård- 
centraler, post och apotek. Genom 
ortsanalyser går det att se vad som  
saknas eller vad som kan förbättras.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är att få träffa engagerade och  
driftiga människor. Jag är imponerad  
av alla entreprenörer som inte bara  
utvecklar det egna företaget utan vill  
att hela bygden ska växa och leva. 

Utvecklingen av Vilda parken i Väse  
är ett exempel på vad drivna utvecklings-
grupper och eldsjälar kan åstadkomma. 

– Det är också jättekul att det planeras  
för boenden i attraktiva sjönära lägen  
i Molkom. 

Och Henrik lever som han lär – på sin 
fritid väljer han som många andra natur 
framför stan:

– När jag är ledig då är det skogen, 
naturen, friluftsområden och vattnet  
som lockar.   Text: Linda Olsson

”ALLA VILL INTE FLYTTA IN TILL STAN”

Namn: Henrik Lindholm  Ålder: 40 år  Jobbar som: Landsbygdsutvecklare  Började på kommunen:  
Mars 2018  Karlstadsfavorit: Onsön, Segerstad skärgård, så fin natur med vackra stränder.

Visste du att det bor fler människor på Karlstads  
landsbygd än i Hammarö kommun?  

– Det är lätt att glömma att landsbygden med våra  
tätorter har mycket attraktiva och fina lägen med närhet  

både till vatten och natur, säger Henrik Lindholm,  
landsbygdsutvecklare i Karlstads kommun. 

Varje sommar anställer Karlstads kommun 
flera hundra sommarvikarier för att hålla 
igång verksamheten när ordinarie personal 
har semester. Vi erbjuder också feriearbeten 
till cirka 1 000 elever.

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. Rekryterings-
träffar hålls i februari, mars och april.

Alla lediga sommarjobb finns på karlstad.se/ 
jobbahososs De utannonseras i februari och 
ansökningsperioden varierar. 

 
Feriearbete
Karlstads kommun erbjuder ungdomar i 
årskurs ett och två på gymnasiet som är 

folkbokförda i Karlstads kommun att 
feriearbeta under sommaren. Ferie- 
arbetet varar i tre veckor och det finns tre 
perioder att välja mellan. Arbetsplatserna  
kan vara inom Karlstads kommuns verk- 
samheter eller hos någon myndighet  
eller förening. 

Ansökningsperioden är öppen mellan  
25 februari och 24 mars. Mer information  
och anmälningsformulär på finns på  
karlstad.se/feriearbete

JOBBA HOS OSS I SOMMAR
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ÅK SLALOM I BRYNGFJORDEN
Bryngfjorden heter Karlstads lilla slalom-
backe bara 10 minuter från centrum. Under 
sportlovet är liftkort gratis för alla i backen. 
I backen finns elljus, grillplats och en 
mindre värmestuga/kafé med försäljning. 
Tid: Backen är öppen måndag–fredag, 
klockan 10–17 under sportlovet, vecka 9.
Plats: Bryngfjordsbacken. Buss 2 och 8 
stannar här. 

PROVA LÄNGDSKIDOR PÅ TUGGELITE
På Tuggelite har Grava SK sin anläggning 
med klubbstuga och skidspår. Under sport- 
lovet har du möjlighet att komma och åka 
längdskidor. Det finns längdskidutrustning för 
utlåning till barn och vuxna. Ålder: Från 7 år.  
Tid: 25 och 27 februari, klockan 11–14. 
Plats: Tuggelite i Skåre.

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! Varför 
inte testa nya idrotter eller utmana andra  
i din favoritaktivitet? Öppettider: Måndag, 
tisdag, torsdag och fredag, klockan 13–16.
Onsdag, klockan 13–17.00.

WORKSHOP I SERIETECKNING 
Gillar du serier och att teckna? Under lovet 
kan du dyka ner i seriernas fantastiska 
värld och lära dig att teckna manga med 
serietecknaren och illustratören Lisa Medin. 
Ålder: 10–15 år. Tid: 26 februari, klockan 
10–13 och 14–17. Plats: Skaparverkstan  
i Bibliotekshuset.

KRONOPARKENS PARKLEK  
Pysseldag 

Kom och gör din egen tvål! Ålder: 6–12 år.
Tid: 25 februari, klockan 13–17. Plats: 
Kronoparkens Parklek. 

Skridskodisco 
Kom och var med på disco på isen! Grillen 
är tänd och det bjuds på korv med bröd. 
Ta med egen utrustning eller låna. Ålder: 
För alla åldrar. Tid: 26 februari, klockan 
14–16. Plats: Kronoparkens Parklek. 

ORRLEKENS AKTIVITETSHUS
Vi pimplar tillsammans

Om isen är tillräckligt tjock finns upp- 
borrade hål att pimpla i. Vi erbjuder  
spön, men ta gärna med eget om du har. 
Grillen är tänd! Ta gärna med något gott  
att grilla. Ålder: För alla åldrar. Barn  
under 6 år behöver ha med vuxen.  
Tid: 28 februari, klockan 12.30–15.30. 
Plats: Isen vid Orrlekens Aktivitetshus.

MOLKOMS FRITIDSGÅRD
Lan

Spela och ha kul! Ta med egen utrustning. 
Mat och fika finns att köpa på plats. Anmäl 
till ledare på gården. Ålder: Årskurs 5–6.  
Tid: 28 februari, klockan 10–20. Plats: 
Molkoms fritidsgård. Pris: 20 kronor.

Tecknartävling
Teckna ett självporträtt för att vara med  
i tävlingen. Ålder: Från årskurs 6. Tid:  
1 mars, klockan 17–20. Plats: Molkoms 
fritidsgård.

Kom till Mariebergsskogen på sport- 
lovet! Det är laddat med roliga aktiviteter 
som djurspanare, snickra fågelholk, 
tipspromenad, skattjakt, rovdjursstund, 
pyssel och dagens djur. Åk skridskor på 
den konstfrusna isbanan, besök Naturum 
Värmland, träffa djuren i Lillskogen och 
kom in i Naturums kafé för värmande 
soppa, varm choklad och hembakat fika. 
Den 3 mars kommer Mora Träsk. Se  
mariebergsskogen.se för mer information.

NATURUM VÄRMLAND
Tipspromenad för hela familjen. Tema Snö 
och is: 22–28 februari, klockan 11–17. 
Tema Istiden: 1–7 mars, klockan 11–17. 
Start vid Naturum Värmland. Pris: 5 kronor.

SKATTJAKT I SKOGEN
Följ ledtrådarna i skogen – en belöning 
väntar. Tid: Varje dag 23 februari–3 mars, 
klockan 11–17. Start vid Naturum 
Värmland. Pris: 25 kronor.

ROVDJURSSTUND
Hur vassa klor har lodjuret? Hur stora 
tänder har björnen? Hur gör vargen när  
den jagar? Svaren får du när du är med 
våra naturguider och öppnar rovdjurs- 
lådan. Tid: 26 och 28 februari, klockan 13. 
Pris: 25 kronor.

SNICKRA FÅGELHOLK
Det är bostadsbrist för småfåglarna i skogen. 
Kom och fixa din egen fågelholk så kan du  
bli hyresvärd och kanske talgoxen eller 
blåmesen flyttar in. Tid: 27 februari, klockan 
13–15. Pris: 60 kronor inklusive material.

SPORTLOV I MARIEBERGSSKOGEN

SPORTLOVSTIPS FÖR ALLA ÅLDRAR

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

v

SPORTLOV 2019
GUIDE TILL SPORTLOVSAKTIVITETER 

I KARLSTADS KOMMUN
 25 FEBRUARI–3 MARS 

DET HÄNDER MASSOR AV KUL UNDER SPORTLOVET. DE FLESTA AKTIVITETER ÄR  
DESSUTOM GRATIS. NEDAN SER DU ETT URVAL AV SPORTLOVSTIPS. LÄS MER OM  
DET STORA UTBUDET I SPORTLOVSFOLDERN SOM ALLA BARN I GRUNDSKOLAN  
FÅTT VIA SIN SKOLA. DU HITTAR DEN OCKSÅ PÅ KARLSTADS.SE/SPORTLOV
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http://www.mariebergsskogen.se

