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 DEN 10–12 MARS SAMLAS HELA 
avloppssverige till den stora konferensen 
Vatten, avlopp, kretslopp på Karlstad 
CCC. På konferensens sista dag, 
lördagen den 12 mars, kan allmän-
heten ställa frågor till de flera hundra 
tjänstemän, konsulter och bransch-
experter som finns på plats både från 
Karlstad, grannkommunerna och 
resten av Sverige. 

På avloppslördagen kan du som 
fastighets- och stugägare få svar på allt 
som rör ditt avlopp. Förutom möjlig- 
heten att ställa frågor kan du ta del av 
familjeaktiviteter, kul prova-på-prylar 
och andra intressanta utställningar. 
Förra årets avloppslördag i Borås 
lockade runt 1 500 besökare. 

På vattenavloppkretslopp.se kan 
du läsa mer. 

 KARLSTADS kommun erbjuder över 
tusen platser inom bland annat förskola, 
äldreomsorg, kulturområde, parkarbete, 
som vaktmästare eller i en idrottsförening.

Ansökningstiden pågår mellan den 
29 februari och 28 mars. Kraven för att 
söka är att du måste vara folkbokförd i 
Karlstads kommun och ha fyllt 16 år 
innan den 1 juli. Du kan även gå i ettan 
eller tvåan på gymnasiet.

– Feriejobben är en bra chans för unga  
att få sin första arbetslivserfarenhet,  
säger Anna Lindell som är samordnare  
för feriejobben i kommunen.

Du kan välja mellan tre olika 
perioder. Ju fler perioder och arbets- 
områden du kryssar i, desto större chans 
har du att få ett jobb.

På karlstad.se uppdateras löpande 
information om feriejobben. Har du 
ytterligare frågor? Då kan du höra av  
dig till Kontaktcenter på telefon  
054-540 00 00 eller på mejl  
karlstadskommun@karlstad.se 

Utges av: Karlstads kommun
Ansvarig utgivare: Katarina Lindström, katarina.lindstrom@karlstad.se
Redaktör: Linda Olsson, linda.olsson@karlstad.se
Grafisk form: Kommunbyrån, kommunbyran@karlstad.se
Omslagsbild: Johan Eklund. Bilden är tagen i Bryngfjordsbacken.
Tryck: Strokirk-Landströms AB,  

ISO 14001-certifierat tryckeri.  
Tryckt på FSC-märkt papper.
Upplaga: Cirka 46 000 ex.
Distribution: Posten, delas ut  
till alla hushåll i Karlstads kommun.

VI I KARLSTAD 

SÖK FERIEJOBB  
FRÅN 29 FEBRUARI

VÄLJ MELLAN TRE OLIKA PERIODER:
Period 1: vecka 24–26 (13 juni–1 juli)
Period 2: vecka 27–29 (4 juli–22 juli) 
Period 3: vecka 30–32 (25 juli–12 augusti)

10–12 MARS 
KARLSTAD CCC

VATTEN, AVLOPP, 
KRETSLOPP

Nu har det blivit dags för dig som 
går i nian, första eller andra året på 
gymnasiet att söka feriejobb.

STÄLL FRÅGOR OM DITT AVLOPP



Eller så tackar man ja till erbjudandet om  
en gratis tandborste eller ett par strumpor 
och får ett abonnemang på köpet.

– En del företag specialiserar sig på att 
bara ringa till äldre personer som 
många gånger vill vara trevliga 
och inte kan säga nej. Men 
det finns ett tydligt 
regelverk vad som gäller 
vid telefonförsäljning. 
Kunden ska ha en viss 
information före och efter 
avtalet. Har företaget 
missat att informera om det 
kan kunden ofta ångra sig i upp 
till ett år, säger Elisabeth.

Lockande erbjudande om värdering
Blufferbjudanden om olika typer av 

värderingar blir också allt vanligare. Det 
kan vara en värdering av bilen som ett  
av de senaste samtalen till konsument-
rådgivarna handlade om.

Den drabbade mannen surfade på 
internet när erbjudandet om att få sin  
bil värderad dök upp i ett pop up-fönster.
Mannen ombads att skriva in bilens 
registreringsnummer, sin e-post och 

telefonnummer i en ruta. I erbjudan-
det fanns ingen information om 

att det kostade någonting.
– Utan att de hade 

tittat på bilens skick dök 
det upp en värdering i 
mejlkorgen tillsammans 
med en faktura på 80 

Euro. Vårt råd till mannen 
var att bestrida fakturan och 

hänvisa till att informationen om 
kostnad och ångerrätt saknades, säger 
konsumentrådgivaren Jessica Fong.  

 Text: Kristina Ohlsson  
 Foto: Lisa Härdne

 TIDIGARE hette de Rådrummet och 
satt i Bibliotekshuset. Nu har konsument- 
rådgivarna flyttat till Samhällsbyggnads-
huset i Inre hamn. Hit kan både företag 
och privatpersoner gratis vända sig och  
få råd vid bland annat tvister och 
reklamationer.

Bedrägerierna ökar stort
De har runt 5 000 kontakter i olika 
ärenden varje år. Många av dem handlar 
om bedrägerier på internet, i mobilen  
och på mejlen.

– Det är också väldigt vanligt att 
människor känner sig vilseledda av 
telefonförsäljare. De uppfattar inte att de 
sa ja till något men ändå skedde ett byte 
av till exempel el- eller telefonoperatör, 
säger konsumentrådgivaren Elisabeth Eklo.

Påstridiga telefonförsäljare, lockerbjudanden på internet, falska fakturor och 
bluffmejl. Bedrägerierna har ökat med 173 procent under de senaste tio åren, 
enligt Brottsförebyggande rådet. Drabbade kan få hjälp av Karlstads kommuns 
konsumentrådgivare i Samhällsbyggnadshuset. 
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Googla och läs vad andra tycker  
för att ta reda på om ett företag  
är seriöst eller inte.

Spara kvittot! Det behövs i  
regel om du behöver klaga på 
en vara eller tjänst du köpt.

Var försiktig med dina 
kortuppgifter och ha koll  
på ditt kontoutdrag.

Läs alltid avtalsvillkoren  
så minskar risken för att  
bli lurad.

Påstridiga telefonförsäljare
• Är du osäker? Lägg på luren istället för att  

gå in i en diskussion med säljaren.
• Kommer det en faktura på en vara som  

du inte har beställt, betala inte utan skriv  
till avsändaren att avtal saknas och att du 
bestrider fakturan.

• Skriv in ditt telefonnummer i nix-registret. 
Inga seriösa försäljare ringer till ett nummer 
som finns med där.

Bluffar på internet, mejl och sms
• Öppna inte en fil eller länk i mejl om du inte  

är säker på avsändaren. Virus kan radera 
information på din dator.

• Läs avtalsvillkor noga innan du godkänner, 
kopiera och skriv ut sidor när du ingår avtal  
på nätet.

• Betala inte i förskott på sajter du inte känner 
till. Var försiktig med att betala genom att 
ange kortnummer och cvv-kod.

Köp av bilar – privat och hos bilhandlare
• Undersök bilen noga i dagsljus och provkör  

på olika underlag.
• Stäm av att bilen är betald via Transport- 

styrelsen, be att få se kvitto vid privatköp.
• Se till att få löften från säljaren skriftligt, 

både vid privatköp och hos bilhandlare.
• Garantier är frivilliga att lämna, men du har  

tre års reklamationsrätt för fel som fanns  
vid köpetillfället hos bilhandlaren.

DE HJÄLPER DIG FÅ RÄTT MOT BLUFFMAKARNA
Jennie

JessicaElisabeth

Ina

Få hjälp av  

kommunens konsument- 

rådgivare. Ring 054-540 00 00  

och välj tonval 4. Du kan också  

mejla till konsument@karlstad.se 

eller besöka dem i Samhälls- 

byggnadshuset, Gustaf  

Lovéns gata 30, 

Inre hamn.

S Å  HÄR  SK Y DDAR  DU  DIG



FRIVILLIGCENTRALEN VILL BRYTA ENSAMHETEN BLAND ÄLDRE
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 – DET GÄLLER ATT LEVA LÄNGE  
nu när det blir så här fint, säger Per-Åke 
Ström, 78 år, när han får se sin lägenhet 
för första gången. 

35 kvadratmeter med kokvrå och stort 
badrum med tillgång till alla tänkbara 
hjälpmedel. Per-Åke ska bo på Sikskär,  
en av sex avdelningar. På varje avdelning 
finns ett gemensamt kök, en matsal och 
ett vardagsrum med bekväma fåtöljer och 
braskamin. Personalen har gjort allt de 
kan för att skapa en så hemtrevlig känsla 
som möjligt för hyresgästerna.

 FRIVILLIGCENTRALEN I KARLSTAD 
firar tioårsjubileum i år. Hit kan frivilliga  
höra av sig som vill göra en insats för  
äldre som är i behov av social gemenskap.

– Det är fler än man tror som sitter 
ensamma hemma. I somras hade vi  
sådant tryck, med gamla och sjuka som  

inte ens kom ut i sin egen trädgård, att vi 
inte kunde tillgodose allas behov. Det var 
frustrerande. Därför behöver vi hela tiden 
fler frivilliga, säger Agneta Färninger på 
Frivilligcentralen.

Många av de som anmäler sig som 
frivilliga är nyblivna pensionärer som har 

mycket tid över och vill hjälpa till. Det kan 
också vara personer som är arbetslösa, 
sjukskrivna eller studenter.

Anton, 22 år, ville göra en insats
Anton Lindmark hade precis avslutat sin 
utbildning och ville göra en insats under 
tiden som han sökte jobb. Saknaden av 
samtalen med mormor som vid den här 
tiden insjuknande i demens bidrog också  
till att han ville få kontakt med någon  
äldre person.

– Förr kunde jag ju prata med mormor  
och höra historier från henne om hur det  

Många äldre sitter ensamma hemma och kommer aldrig ut. Då är det tur  
att det finns sådana som 22-årige Anton Lindmark. Via Frivilligcentralen fick 
han kontakt med 86-åriga Gunnel Bergström. Nu är de ute och promenerar 
tillsammans varje vecka. 

INFLYTT PÅ  
OSKARSLUNDS  
VÅRDBOENDE
Nu står det klart! Oskarslunds vård- 
boende för demenssjuka är en av 
kommunens största satsningar 
någonsin. Här får de boende bland 
annat tillgång till spa, solrum, kafé 
och utegym. 

Vi hängde med när en av hyres-
gästerna, Per-Åke Ström, fick en 
rundvandring i de nya lokalerna på 
drygt 11 000 kvadratmeter. 

Per-Åke Ström flyttar snart in på Oskarslunds vårdboende. Här är han  
tillsammans med undersköterskan Jeanette Johansson. De boende  
hälsas välkommen med ett hjärta i sina lägenheter vid inflyttningen.



var förr. Jag gillar att lära mig saker från 
äldre människor med mycket livserfarenhet.

Mötena är uppskattade bland de äldre
Genom Frivilligcentralen träffade han 
Gunnel för ett år sedan. De är fortfarande 
ute och promenerar tillsammans en gång  
i veckan.

– Ibland fikar vi, tar en lunch eller så  
är vi iväg och handlar när vi ändå är ute.  
Vi har riktigt trevligt tillsammans.

– Alla vill ju ha en kontakt med ytter- 
världen, att någon saknar en om det händer 
något. De äldre tycker att det är guld värt 
att få träffa någon och många längtar till  
de här mötena, säger Agneta Färninger.  

 Text: Kristina Ohlsson  Foto: Evelina Johansson

Färgkodade avdelningar
Här är de flesta dörrar olåsta. De boende 
kan röra sig fritt både mellan avdelning-
arna och ute i trädgården. För att hjälpa 
de boende att hitta så bra som möjligt är 
alla avdelningar och inredningen färg- 
kodad. Färgerna spelar stor roll för den 
boendes tillvaro. På Sikskär, där Per-Åke 
ska bo, är möbler och fondväggar i gröna 
nyanser.

– Färg är en av de saker som en person 
med demenssjukdom behåller längst i 
minnet. Genom att färgsätta avdelning-
arna blir det lättare för de boende att hitta 
hem till sin lägenhet, säger Ann-Sophie 
Gustafsson som är projektledare på 
vård- och omsorgsförvaltningen.

De rundade breda korridorerna är 
något annat som enligt forskning är 
hjälpsamt för personer med demenssjuk-
dom. Korridorerna har också ett golv  
som är stötabsorberande vilket kan vara 
en fördel om en person faller.

– Raka korridorer skapar oro. Genom  

att de är lite rundade får de demenssjuka 
mer en känsla av att de går i ett rum, 
säger Ann-Sophie.

Stort utbud av aktiviteter
På det nya boendet finns mycket att göra 
för hyresgästerna. På Café Oscar finns 
möjligheten till både dans och karaoke.  
I köksträdgårdarna kan de boende gå ut 
och ta en fika. När det är snö och kallt 
ute finns istället en tempererad inomhus-
gång som är uppvärmd till tio grader på 
vintern, nästan som ett inglasat uterum.

– När det är kallt vill många inte gå 
ut, då kan de ta en promenad här istället, 
det känns nästan som man är utomhus, 
säger Ann-Sophie.

Lyxkant på tillvaron
Britt-Marie Eriksdotter är en av enhets-
cheferna som ska arbeta på boendet. Hon 
hjälper Per-Åke in till det som ska bli 
spaavdelning. Här kommer det att finnas 
möjlighet till hår- och fotvård och ett 
solrum. Det stora bubbelbadet är redan 

på plats med utsikt över skogen.
– Här kan du bada och få skön värme 

samtidigt som du kan lyssna på go 
musik, säger Britt-Marie.

– Ja, och kanske med en go öl,  
säger Per-Åke och skrattar.  
 Text och foto: Kristina Ohlsson

Vårdboendet på Zakrisdal som stod  
klart 2011, med 48 platser, täckte  
inte det stora behov som finns av 

vårdplatser för demenssjuka. Hösten  
2012 började man därför planeringen  

av Oskarslunds vårdboende.

Förutom tre enhetschefer kommer  
tre sjuksköterskor och mellan 85–90 

undersköterskor att arbeta här.

De 95 lägenheterna på Oskarslund är 
redan fullbelagda. En tredjedel kommer 

från vårdboendet Stagnellska som  
ska avvecklas, en tredjedel från 

Resurscentrum vid gamla Rosenbad  
och resten är nya platser.

OSKARSLUNDS VÅRDBOENDE

  Britt-Marie Eriksdotter 
är en av enhetscheferna 
på Oskarslund. Här  
syns en av de breda  
och rundade korridorerna 
som enligt forskning  
underlättar för  
demenssjuka.

  Per-Åke Ström älskar 
att bada och är särskilt 
förtjust i att det finns 
bubbelbad på boendet.

SÖKER FRIVILLIGA I ALLA ÅLDRAR
Vi söker både dig som är i behov  

av sällskap och du som kan tänka  

dig att frivilligt ställa upp och stötta  

äldre, ensamma personer. Hör av  

dig till Kontaktcenter på telefon  

054-540 00 00 och fråga  

efter Frivilligcentralen.
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 RALLY SWEDEN HAR 
100 miljoner tv-tittare och över 
200 000 besökare. Förutom 
Nobelfesten är VM-rallyt det 
återkommande evenemang i 
Sverige som har störst inter- 
nationell mediespridning, med 
över 400 journalister från 25 
länder på plats.

Nytt för i år är att service- 
platsen är i Karlstad på Werm-
landskajen. Det blir nära för 
Karlstadsborna att besöka 

teamen med de tävlande och se 
bilarna servas. På serviceplatsen 
visas livesändningar från rally- 
skogen på storbildsskärm och 
efter klockan 18.00 kommer de 
tävlande in för service. Fri entré 
och gratis buss med linje 8!

Underhållning och show  
på Färjestadstravet
På torsdagen är det invigning 
på Färjestadstravet med den 
första superspecialsträckan  

(SSS 1), invigningstal av Kenneth 
Johansson, landshövding, 
underhållning och skotershow. 

På lördagen är det dags för 
superspecialsträcka nummer 
två (SSS 2) på Färjestadstravet. 
Då blir det även rally med 
historiska bilar och uppträd-
ande med Samir och Victor.  

 Text: Linda Olsson

Hur länge har du jobbat med 
VM-rallyt?
– Jag har i olika former varit 
inblandad i rallyt sedan 2004. I 
början jobbade jag med utveck-
lingen runt omkring rallyt och 
arenautvecklingen. Det som sedan 
bland annat resulterade i arrange- 
manget på Färjestad i Karlstad och 
Colin’s Crest utanför Sunne. Sedan 
hösten 2011 är jag vd i Svenska 
Rallyt AB och har i den rollen 
genomfört fyra VM-rallyn.

Hur många jobbar med rallyt?
– Vi är bara tre personer som 
jobbar heltid med detta under hela 
året. Under hösten växlar vi upp och 
sista veckan är vi cirka 200 
personer som är anställda i någon 
form. Dessutom har vi cirka 4 000 
personer från föreningslivet i tjänst.

När börjar förberedelserna?
– Direkt efter att rallyt slutar så 
börjar arbetet inför nästa år. Det är 
mycket administrativt efterarbete 
så vi brukar bli klara i april. Det är 
fakturor, vägar som ska återställas 
och material som ska tillbaka. 
Parallellt med detta pågår förhand- 
lingar om nästa års rally. Vi har 
alltid som mål att nästa års bana 
ska vara klar innan sommaren. 

Varför fortsätter du år efter år?
– Det är en utmaning för mig. Det 
var extremt jobbigt i början med alla 
skenande kostnader och komplice-
rade avtal, långt ifrån självklart. 
Det är fortfarande mycket 
utmaningar och förhandlingar med 
den tyska promotorn. Komplicerat 
och krångligt, men så länge jag 
känner mig utmanad är det kul.

Vad är roligast med jobbet?
– Att jag som vanlig bondpojk från 
Östmark kan fortsätta bo kvar i 
norra Värmland och samtidigt jobba 
med det här fartfyllda eventet med 
mycket internationella kontakter. Vi 
är en väldigt liten organisation 
jämfört med övriga länder och får 
vara väldigt glada så länge vi kan 
ha det här stora arrangemanget 
kvar i Värmland och Sverige.

FÄRJESTADSTRAVET
TORSDAG 11 FEBRUARI

18.10 Underhållning
18.15 Autografskrivning med förarna
19.00 Rallyshow 
19.25 Skotershow
19.45 Underhållning
20.00 Superspecialsträcka 1 (SSS 1)

LÖRDAG 13 FEBRUARI
15.00 Live från Hagfors  
sprint på skärmen
15.55 Historic Rally SSS
17.30 Samir & Viktor uppträder

18.00 Superspecialsträcka 2 (SSS 2)
19.20 Historiska rallyt prisutdelning 
19.45 Samir & Viktor uppträder
20.00 Skotershow

STORA TORGET
SÖNDAG 14 FEBRUARI

Kom till prisutdelningen och hylla 
VM-hjältarna! På söndag går rallybilarna 
i mål på Stora torget i Karlstad och 
klockan 15.00 är det prisutdelning.  
Men redan från klockan 09.00 finns 
TV-skärmar på torget där du kan se  
vad som händer ute i rallyskogen.

Biljetter köps direkt på Färjestadstravet 
och kostar 250 kronor för vuxna, 100 
kronor för barn 7–15 år. Barn under 7 år 
gratis. Rallypass som ger entré till alla 
sträckor köps via rallysweden.com,  
pris 595 kronor.

Karlstadsbuss kör gratis skyttelbussar 
mellan Stora torget och Färjestadstravet.

Läs hela programmet på rallysweden.com

HALLÅ DÄR…
GLENN OLSSON,  
VD PÅ RALLY  
SWEDEN.

Den 11–14 februari är det dags för Rally Sweden, Sveriges största årligen  
återkommande sportevenemang! VM-rallyt är en riktig folkfest och  
Karlstad fylls med rallyfolk från hela världen under några intensiva dagar. 

RALLYFESTEN I KARLSTAD
VISSTE DU ATT…
…Rally Sweden är  

enda vintertävlingen i 

VM-rallyt. Övriga platser där 

rallyt körs är exempelvis: 

Monte Carlo, Mexico,  

och Australien. 

KARLSTAD ÄR REDO
FÖR VM-RALLY!



och lägenheter som kan erbjudas till  
Karlstadsbor efter beslut av social- 
sekreterare. 

Det finns också en uppsökande 
verksamhet via fältgruppen som bland 
annat hjälper utsatta personer att ta  
de kontakter som krävs för att få hjälp. 
Socialjouren, som nås via polisens växel 
114 14, erbjuder akut hjälp dygnet runt 
alla dagar på året. 

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.

BJÖRN SÖDERMAN,  
ENHETSCHEF PÅ BO-  
OCH BUDGETENHETEN  
I KARLSTADS  
KOMMUN, SVARAR…

VAD GÖR KOMMUNEN
FÖR VÅRA UTELIGGARE?

– VÅR SENASTE undersökning från 
november förra året visar att det inte 
finns några uteliggare i Karlstad. 
Eftersom det är naturligt för människor  
i dessa situationer att hålla sig undan är 
undersökningsresultatet inte helt säkert, 
men det finns inga uteliggare som vi  
känner till. 

Däremot har vi 380 bostadslösa  
i kommunen. De äger inte själva ett 
boende eller har ett förstahandskontrakt, 
på grund av till exempel skulder eller 
social problematik. De kan vi hjälpa 
genom att ta ansvaret gentemot hyres-
värden och hyra ut lägenheter i andra 
hand. Därutöver har vi cirka 30 akutrum 

Namn: Mats Ahrén  Ålder: 58 år  
Jobbar som: Kultur- och fritidsdirektör 
Började på kommunen: 2001, då som  
enbart kulturchef.

MATS AHRÉN ÄR MEST  
STOLT ÖVER CYKELKONSTEN

nöjda skulle bara vår förvaltning behöva 
satsa upp emot en miljard kronor.

Vilka är de viktigaste frågorna som  
ni arbetar med just nu?
– Vi fortsätter arbetet med att utreda hur 
behovet av framtidens idrottsarenor i 
kommunen ser ut. En annan viktig fråga är 
att utveckla Bibliotekshuset till ett kultur-
hus. I det projektet är medborgardialog 
väldigt viktigt, att lyssna in vad Karlstads-
borna vill ha i ett kulturhus.

Vad är du mest stolt över att  
ha åstadkommit?
– Konsten i det offentliga rummet, med 
cykelkonsten och konsten i motionsspåren 
på Skutberget, och satsningen på alla 
idrottsanläggningar som vi har gjort de 
senaste tio åren.

Vad gör du helst själv på fritiden?
– Jag går ofta på bio på Arenan, spelar golf 
på somrarna och spenderar mycket tid vid 
vårt sommarställe utanför Askersund.    
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Lisa Härdne

– Jag jobbar mycket gentemot 
politiken med aktuella frågor och är 
ofta ute och diskuterar med allmän-
heten och föreningar, säger Mats 
Ahrén, kultur- och fritidsdirektör i 
Karlstads kommun sedan 2005. 

 TIDIGARE ARBETADE han som chef  
i Örebro kommun och har en bakgrund  
som arkitekt. Nu driver han utvecklingen  
av kultur- och fritidsverksamheten i 
Karlstads kommun.

– Ena dagen träffar jag operan, nästa 
dag har jag möte med en privatperson som 
vill genomföra ett musikarrangemang för  
att tredje dagen diskutera med politikerna 
om arenautredningen och andra större 
strategiska frågor.

Svårt göra alla nöjda
Många vill vara med och dela på det 
kommunala stödet.

– Jag måste ofta förklara att kommunens 
budget är en helhet. Skattepengarna räcker 
inte till allt. Skulle vi göra alla föreningar 

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.

FRÅGA KOMMUNEN
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KARLSTAD.SE

SPORTLOVSTIPS FÖR ALLA ÅLDRAR

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

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 7 APRIL

Luka Ankarstrand- 
McCartan, 6 år.  

– Jag åker skridskor  
och pulka. 

Lucas Olsson, 12 år
– Jag tränar karate,  
leker med kompisar  
och spelar tv-spel.

KOBBS ARENA
1/3 klockan 12.15–14.35  

(med klubba) 
2/3 klockan 12.15–14.35  

(utan klubba)
3/3 klockan 12.15–14.35  

(med klubba) 
4/3 klockan 12.15–14.35  

(utan klubba)

LÖFBERG ARENA 
5/3 klockan 09.00–10.50  

(utan klubba)

TINGVALLA ISSTADION
29/2, 1–4/3  

klockan 09.00–14.00

NORVALLA ISHALL 
29/2 klockan 14.30-17.00  

(med klubba) 
1/3 klockan 14.30–17.00  

(utan klubba) 
2/3 klockan 14.30–17.00  

(med klubba) 
3/3 klockan 14.30–17.00  

(utan klubba) 
4/3 klockan 14.30–17.00  

(med klubba) 
5/3 klockan 14.00–16.00  

(utan klubba), 16.00–18.00  
(med klubba)

Andrea Nielsen, 12 år  
och Anna Forsén, 11 år

Andrea: – Jag brukar vara i 
stallet hela sportlovet och 

rida. Anna: – Jag åker skidor 
och snowboard, tränar 
gymnastik och rider. 

Liam Vidman, 12 år och 
Gustav Johansson, 11 år. 
Liam: – Antingen spelar jag 
tv-spel, leker i snön med 
kompisar eller så åker jag 

skidor med familjen.
Gustav: – Jag spelar mest 
tv-spel och är hemma och  

tar det lugnt.

På sportlovet i Mariebergsskogen 
kan du åka skridskor, fika i en 
mysig miljö, klappa djuren i hagen, 
vara med i pysselverkstaden, gå  
på tipspromenad och spännande 
skattjakt. Läs mer på 
mariebergsskogen.se

Du missar väl inte att parklekarna 
ordnar mycket aktiviteter för alla 
åldrar under sportlovet? Det är 
pulkarace, tipspromenad, pimpel- 
fiske och andra roliga isaktiviteter. 
På parklekarna finns också 
möjligheten att vara inne och bland 
annat måla, pyssla och spela spel.

ETT URVAL AV ANDRA  
AKTIVITETER UNDER VECKAN

VINTERFISKE I MOLKOMSJÖN
Molkoms fritidsgård arrangerar 
fiskeutflykt till Molkomsjön för 
elever från årskurs fem och uppåt. 
Ta med egen matsäck och 
utrustning. När? 29 februari 
klockan 12.30–15.30.

KREATIVT I SKAPARVERKSTAN
Skaparverkstan i Bibliotekshuset 
har öppet för drop-in. Fritt 
skapande med färg, form, bild och 
film. När? 1 mars klockan 12.00 
och 15.00. Ålder: 8–13 år. Även 2 
och 3 mars.

SYKURS PÅ ÄLVAN
Prova på att sy en kjol eller något 
annat klädesplagg på Älvan  – 
mötesplatsen för tjejer. Ålder: 
13–25 år. När? 1 mars klockan 
15.00–18.00. Kursen hålls även 
den 2 mars.

FOTBOLLSTURNERING 
En heldag med fotboll på Tolvmans- 
gatans fritidsgård för dig från 13 år.  
När? 2 mars kockan 10.00. 
Anmälan görs senast 26 februari.

TÅRT- OCH DANSTÄVLING 
Verdandi fritidsgård anordnar tårt-  
och danstävling. När? 3 mars 
klockan 14.00 för åldrarna tio år 
och uppåt.

LAN OCH FILMMARATON
Du som är 13 år och äldre är 
välkommen att spela Xbox, Play- 
station och vara med på filmmaraton 
i ett helt dygn på Tolvmansgatans 
fritidsgård. Ta med sovsäck och 
kudde. När? 4 mars klockan 19.00. 
Anmäl dig senast 29 februari.

BARNFILM PÅ ARENAN
Filmen Mamma mu och kråkan 
visas på biografen Arenan.  
Tid: 5 mars klockan 13.00.

Slalombacken i Bryngfjorden håller 
öppet under sportlovsveckan, varje 
dag mellan klockan 10.00 och 
16.00. Barn upp till sex år med 
hjälm åker gratis.

PÅ UTFLYKT I MARIEBERGSSKOGEN 

SPORTLOVSKUL PÅ PARKLEKARNA

ÅK UTFÖR I BRYNGFJORDSBACKEN

DROP IN-IDROTT PÅ RUD  
OCH KRONOPARKEN

07
APRIL

TIDER FÖR ALLMÄNHETENS SKRIDSKOÅKNING

VAD GÖR DU HELST  
PÅ SPORTLOVET?

Fredagen den 4 mars är det drop 
in-idrott för ungdomar mellan 13 
och 20 år i Frödingskolans idrotts- 
hall klockan 20.00–21.30 och i 
Rudskolans idrottshall klockan 
19.00–20.30. Söndagen den  
6 mars är de yngre barnen mellan 
7 och 12 år välkomna på drop 
in-idrott till Fröding Arena klockan 
16.30–19.00. Kom som du är och 
bestäm vilka aktiviteter vi ska köra.


