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SÖK FERIEJOBB FRÅN 27 FEBRUARI
Vill du ha 7 000 jobbarkompisar i sommar? Nu har det blivit dags för
dig som går första eller andra året på gymnasiet att söka feriejobb!
KARLSTADS KOMMUN erbjuder över
tusen ferieplatser, och det finns massor
med spännande arbetsområden att välja
mellan. Du kan feriearbeta inom
förskola, äldreomsorg och kulturområdet. Eller varför inte som parkarbetare,
vaktmästare eller i en idrottsförening?
– Det här är en bra chans för unga
att få sin första arbetslivserfarenhet,
säger Anna Lindell, samordnare för
feriejobben i kommunen.
Kraven för att söka är att du ska vara
folkbokförd i Karlstad och gå i ettan

eller tvåan på gymnasiet. Ansökningstiden pågår mellan den 27 februari och
den 26 mars.
Ansöker gör du digitalt på karlstad.se
och du kan välja mellan tre olika ferieperioder. Tänk på att ju fler perioder och
arbetsområden du kryssar i – desto större
chans har du att få ett jobb.
Under vecka 16 kommer den preliminära antagningen för feriearbete 2017.
– De som inte fått något erbjudande
om feriearbete blir automatiskt reserver,
säger Anna Lindell.

VÄLJ MELLAN TRE OLIKA PERIODER:
Period 1: 19 juni – 9 juli
Period 2: 10 juli – 27 juli
Period 3: 28 juli – 16 augusti

Läs mer på karlstad.se eller ring
Kontaktcenter på telefon 054-540 00 00
om du har frågor. 


Text: Ylwa Svensson

BRA JOBBAT KARLSTAD!
Ny statistik visar att Karlstads klimatpåverkan minskar och att vi är på rätt
väg för att nå vårt klimatmål.

siffrorna visar att vår
ska vara en fossilfri och klimatsmart
klimatpåverkan från energi och transkommun. För att uppnå detta mål vill
porter minskat med nästan 13 procent
kommunen göra det lättare för Karlsedan 2008.
stadsbor och företag att göra
– Den mest betydelsefulla
miljö- och klimatsmarta val.
orsaken är att vi inte längre
– Även om vi har en bra
använder olja för att värma
bit kvar mot en fossilfri
upp våra bostäder, säger
kommun så visar utvecklingHenric Barkman, miljöstrateg
en att vi faktiskt kan ställa
Henric Barkman
på Karlstads kommun.
om samhället.
Andra viktiga orsaker är att
våra stadsbussar nu går på biogas,
Vad är det viktigaste man kan göra
som privatperson för att minska sin
att bilarna blir alltmer bränslesnåla
klimatpåverkan?
och att antalet miljöfordon ökar.
– Karlstadsborna är väldigt duktiga
– Välja alternativ till att ta bilen –
på att välja cykeln och bussen framför
gå, cykla, ta bussen, tåget, eller försöka
bilen, säger Henric Barkman.
att samåka på annat sätt, säger Henric
I januari antog kommunfullmäktige
Barkman. 
ett nytt ambitiöst klimatmål – Karlstad
Text: Ylwa Svensson

DE SENASTE

VI ÄR VÄLDIGT
DUKTIGA PÅ ATT
VÄLJA CYKELN

TIPS PÅ HUR DU MINSKAR
DIN KLIMATPÅVERKAN
Ät och konsumera klimatsmart och etiskt – välj ett
vegetariskt alternativ.
Energieffektivisera din
vardag – slopa standbyläge och håll koll på din
elförbrukning.

Gör smarta resval
– åk kollektivt eller
välj cykeln.

Återvinn och återanvänd
– välj second hand eller
låna det du behöver.
Engagera dig för klimatet –
påverka i din bostadseller hyresrättsförening,
på arbetsplatsen eller
annan organisation.
Du hittar massor med fler klimatsmarta
tips på karlstad.se/dengodagronastaden
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Anders Olsson och
David Mathiasson
på Fritidsbanken
lånar ut begagnad
fritidsutrustning.
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RUBRIK
DONALD
IS ORANGE
LÅNA
SPORT-TRUMP
OCH FRITIDSPRYLAR
GRATIS!
Sportlovet står för dörren, men vad gör du om du vill åka slalom,
men inte har någon utrustning? I stället för att köpa kan du numera
låna helt gratis – från Karlstads egen Fritidsbank.
ALLT BÖRJADE I DEJE 2015.

– Vi startade en ideell förening
och ganska snart visade det sig att det
fanns ett stort intresse för Fritidsbanken
även i andra kommuner, säger David
Mathiasson, verksamhetsledare.
Konceptet är enkelt – begagnad
sport- och fritidsutrustning som lånas
ut gratis under 14 dagar. I dag finns det
fritidsbanker i tio olika kommuner i
Värmland, Karlstads ligger på Fagottgatan på Kronoparken.
Här hänger skridskor i långa
rader och fotbollsskorna står uppradade
efter storlek.
– Målet är att så många som
möjligt ska få chans att prova på olika
typer av sporter och aktiviteter, säger
David Mathiasson.
Karlstadsborna har varit flitiga att
skänka utrustning sedan Fritidsbanken
öppnade på Kronoparken i augusti.

– Vi har redan 2 000 inregistrerade
sport- och fritidsartiklar här på Kronoparken. Allt från en diskus till en kanot,
säger Anders Olsson, platsansvarig.
Och ja – här är de redo för sportlov!

FAKTA
På Fritidsbanken kan du låna sportoch fritidsprylar helt gratis i upp till två
veckor. Fritidsbanken tar tillvara på
utrustning som privatpersoner, föreningar
och företag inte längre använder och
lånar ut. Tanken är att bidra till ett ökat
spontanidrottande och ett hållbart
samhälle. Fritidsbanken startade i
Deje och sprids nu runtom i landet.
Läs mer på fritidsbanken.se

– Vi har ett 100-tal slalomskidor
med pjäxor, 160 par skridskor, längdskidor, flera hundra stjärtlappar och
några snowboards, skrattar Anders.
Allt fler Karlstadsbor – gammal som
ung – upptäcker fördelen med att låna

och prova utan att det kostar något.
– Jag minns första utlåningen. Det
var en äldre herre som ville testa golf.
Han lånade klubbor i två veckor, sedan
kom han tillbaka och berättade att han
tänkte köpa en egen utrustning, säger
Anders.
– Det är precis så vi vill att det
ska vara! Att man kommer till Fritidsbanken, testar något och blir biten,
säger David.
De båda eldsjälarnas önskan är att
ännu fler hittar till Fritidsbanken.
– Det vore jättekul om vi kunde locka
fler studenter. Vi finns ju på Kronoparken,
alldeles i närheten av universitetet.
Det finns även planer på att utöka
verksamheten.
– Vi vill ta konceptet vidare och
även kunna erbjuda musikinstrument
till utlåning, det kan vara en möjlig
väg. Visionen är att Fritidsbanken ska
vara en mötesplats med en kafé-del och
plats för aktiviteter. Som en fritidsgård
för alla åldrar, säger David Mathiasson
Text: Ylwa Svensson
och ler. 
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MOSKÉ I KARLSTAD?
EN FRÅGA SOM VÄCKER KÄNSLOR

Karlstads kommun ska ta ställning till om mark ska upplåtas
för bygget av en moské på Rud i Karlstad. Det här är en fråga
som väcker känslor, funderingar och även oro hos en del.
kan eventuellt bli platsen för Karlstads första
moské som egen byggnad. Tidigare har den legat i andra fastigheter.
De närboende har fått tycka till om detaljplanen för en samlingslokal och moské
på Rud i Karlstad. Sista dag för att lämna in synpunkter var den 16 december. Det
har kommit cirka 450 synpunkter som nu bearbetas.
– De flesta synpunkter som kommit in handlar om saker som hamnar utanför
plan- och bygglagens område, det vill säga frågor som kommunen inte tar ställning
till i en detaljplaneprocess. Men kommunen kommer att svara på alla synpunkter,
säger Daniel Nordholm, stadsbyggnadsarkitekt Karlstads kommun.
DEN GAMLA RONDELLEN PÅ RUD

Inga beslut är tagna

Islamiska kulturförening har under längre tid sökt en plats att bygga en moské på
och Karlstads kommun hjälper föreningen att hitta lämplig mark för bygget. Så gör
kommunen med alla föreningar som vill bygga en ny lokal.
Än så länge finns det inget beslut om att en moské ska byggas. Ärendet behandlas just nu i stadsbyggnadsnämnden.
Om detaljplanen godkänns kan föreningen söka bygglov. Får man ett beslut om
bygglov kan föreningen sätta igång med byggnationen.

HÄR SVARAR VI PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA KRING MOSKÉPLANERNA
VEM VILL
BYGGA MOSKÉN?

Det är Islamiska kulturföreningen som har funnits
i Karlstad i över 20 år. De har
haft en moské lika länge men
i andra lokaler. Föreningen
består av människor av 35
olika nationaliteter som
är Sunnimuslimer.

BLIR DET BÖNEUTROP?

Nej, Islamiska kulturföreningen har inte föreslagit
en moské med minaret
och böneutrop.
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ÄR DET INTE DUMT ATT
PLACERA EN MOSKÉ
BREDVID RELIGIÖSA
LOKALER MED ANDRA
RELIGIONER?

Karlstads kommun bedömer
att olika typer av byggnader
för olika ändamål ska kunna
lokaliseras inom samma
stadsdel, även om det finns
olikheter i verksamheterna. Det
är viktigt att säkerställa att ett
nybygge inte försvårar för någon
annan eller inverkar uppenbart
negativt på någon annan. Därför
prövar vi detta i en demokratisk
detaljplaneprocess. I detta fall
har Svenska kyrkan inga
invändningar mot att det byggs
en moské på Rud.

KOMMER EN MOSKÉ ATT ÖKA RISKEN FÖR
OROLIGHETER I OMRÅDET ELLER ATTENTAT?

Enligt polisen och Brottsförebyggande centrum visar
statistik att en moské inte ökar risken för attentat.
De få attentat som riktats mot moskéer har varit
begränsade till själva byggnaden och besökare där.
Det talar för att en moské som egen byggnad innebär
mindre risk för närboende än en moské i en källarlokal
i ett flerfamiljshus.

FÅR MAN BYGGA EN MOSKÉ?

I Sverige har vi religionsfrihet och Karlstad är en
stad för alla. Här ska det vara möjligt att utöva vilken
religion man vill, fritt uttrycka sina åsikter och
samtidigt känna sig välkommen och inkluderad.
Men ett beslut om att en moské ska byggas är
inte fattat ännu.

OM MOSKÉN BLIR EN GROGRUND
FÖR EXTREMISM, INTOLERANS OCH
JIHADISM – VAD GÖR KOMMUNEN DÅ?

Kommunen arbetar redan idag förebyggande
med skola och polis för att minska risken för
radikalisering och våldsbejakande extremism
enligt den handlingsplan som kommunfullmäktige beslutat om. Enligt polisen sker inte
rekrytering av jihadister i moskéerna utan på
andra platser. Av de drygt 300 personer i Sverige
som rest för att kriga för till exempel IS kommer
ingen från Karlstad. Varken polisen eller forskare
vid Försvarshögskolan anser att det finns tecken
på radikalisering bland muslimer i Karlstad.

Bild: ArkitektStudion AB

Om det blir en moské – hur ska den se ut?
Islamiska kulturföreningen har anlitat arkitekten
Björn Sahlqvist, som också ritat moskén i
Göteborg. Han säger att han har inspirerats
av det värmländska landskapet med skogen,
röda ladugårdar och magasin.

HUR GARANTERAR NI ATT
MOSKÉN INTE BLIR EN
GROGRUND FÖR HEDERSRELATERAT FÖRTRYCK?
GER KARLSTADS KOMMUN
BIDRAG TILL RELIGIÖSA
FÖRENINGAR OCH SAMFUND?

Religiösa föreningar och samfund
har, som andra föreningar, möjlighet
att söka föreningsstöd för barn- och
ungdomsverksamhet, arrangemangsstöd samt en rad andra stöd.
Kultur- och fritidsförvaltningen ger
i dagsläget inget föreningsstöd
till Islamiska kulturföreningen.

HUR KAN KOMMUNEN BYGGA BORT ETT GRÖNOMRÅDE?

Karlstads kommun har som ambition att förtäta staden och ge plats för
bland annat fler bostäder, lokaler och skolor, samtidigt som det är viktigt att
värna om grönområden. På den aktuella platsen, en före detta rondell, finns
gräs och nio träd. Karlstads kommun bedömer att det finns andra grönområden
på Rud som genom sitt läge är mer inbjudande att vistas i. Om det byggs en
moské enligt detaljplanen kommer endast ett av nio träd att fällas.

Det kan vi aldrig garantera. Men
kommunen arbetar förebyggande
mot de grupper där hedersrelaterat
våld och förtryck kan förekomma.
Hedersförtryck förekommer inom
flera religioner men är egentligen
mer kopplat till kultur och gamla
sedvänjor. Personal som arbetar
nära barn, unga och familjer får
utbildning så att de lär sig känna
igen tecken på förtryck. Vi arbetar
också med att utreda och stödja unga
och vuxna i drabbade familjer.

OM DET BYGGS EN MOSKÉ –
VEM BETALAR?

Islamiska kulturföreningen betalar
moskén och avgiften för kommunens
arbete med att ta fram en detaljplan.
Kommunen bekostar inte en enskild
förenings lokaler.
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Runnerz, en stor
uppblåsbar ring som
barnen kan springa i,
är väldigt populär.

SUNDSTABADET LADDAR FÖR SPORTLOV
Av med skidoverallen och på med badkläderna! På Sundstabadet
finns massor med sportlovsskoj för både ung och gammal.
SPORTLOV BEHÖVER INTE BARA

betyda snö, skidåkning och skridskor.
Det finns ju massor med annat roligt att
göra när man är ledig. På Sundstabadet är
personalen laddade för ett blött sportlov.
– Mest populär är nog vår ”runnerz”,
en stor uppblåsbar ring som flyter på
vattnet och som barnen kan springa i.
Den är väldigt uppskattad, det blir
mycket skratt, säger Felix Kullgren,
kommunikatör på Sundstabadet.
Simskolor och kursverksamhet tar
en paus under sportlovet vilket innebär
fri tillgång till aktivitetsbassängen
under lovveckan.
– Sedan har vi ju upplevelsebadet.
De minsta kan plaska runt i de varma
poolerna på barnavdelningen och för
de lite större finns två häftiga rutschbanor, klättervägg och utomhuspool.
Och de vuxna som gillar vattenträning behöver inte misströsta.
– Motionssimmet är öppet som
6
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HÄR FINNS NÅGOT
FÖR HELA FAMILJEN”
Felix Kullgren,
kommunikatör på
Sundstabadet

DET HÄR FINNS OCKSÅ
PÅ SUNDSTABADET!
SJÖJUNGFRUSKOLA
Sjöjungfruskolan riktar sig till barn från
8 år som vill lära sig simma som en
sjöjungfru, dyka, simma och röra sig
under vattenytan med en stjärtfena.
Kursen avslutas med uppvisning, diplom
och medaljutdelning till alla barn.

BADKALAS
Testa Karlstads blötaste barnkalas
med roliga lekar och uppdrag i vattnet.
Skattjakt, utdelning av guldmedaljer,
kalasmat och fika och så klart massor
av bad. Du kan välja på tre olika teman:
pirat-, haj- eller undervattenstema.

TRÄNA PLUS

vanligt och sedan mitten av januari kör
vi på med våra populära träningspass.
Vad finns det för mormor och morfar
att göra?

– Här finns något för hela familjen. Mormor och morfar kan passa på att njuta
lite i vår relaxavdelning. Vi har aufgussbastu, bubbelpool och väldigt god mat.
Är badet redo för årets sportigaste lov?

– O ja, alltid! Under loven lever vi upp
extra mycket. Jag hoppas på lagom bra
sportlovsväder så att de som är lediga
varvar skidåkningen med bad, säger
Felix Kullgren. 
Text: Ylwa Svensson

Träna plus är för dig som vill få ut mer av
din träning. Du får entré till bassängerna
och fri tillgång till en swimtag under ett år,
samt olika erbjudanden varje månad.
Några exempel på erbjudanden är entré
till relaxavdelningen, gratis lunch eller
fri massage.

ÖPPETTIDER
TRÄNA (simbassänger)
Måndag: 10.00–20.00
Tisdag–fredag: 06.30–20.00
Lördag–söndag: 10.00–18.00
LEKA (upplevelsebad)
Måndag–fredag: 10.00–20.00
Lördag–söndag: 10.00–18.00
NJUTA (relaxavdelning)
Måndag–fredag: 13.00–20.00
Lördag–söndag: 10.00–18.00
Läs mer på sundstabadet.se

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.

”DET HANDLAR VÄLDIGT LITE OM SIFFROR”
Det handlar väldigt lite om siffror, säger
Lars Sätterberg.
Men så är han också statsvetare i
botten. Som efter sin utbildning på
dåvarande Högskolan i Karlstad fick jobb
som ekonomisekreterare i kommunen.
– Det var 1992. Ekonomidirektör har
jag varit sedan 2001. Det som gör jobbet
intressant är hur vi kan använda pengarna
för att få ett bättre samhälle. Det är det
jag går i gång på.

Vad är svårast med ditt jobb?

Namn: Lars Sätterberg
Ålder: 49 år
Jobbar som: Ekonomidirektör
Började på kommunen: 1992
Karlstadsfavorit: Alsterdalen

Han ansvarar för att samordna och ge kommunens politiker ett bra underlag för att fördela nära 5 miljarder i skatteintäkter på allra bästa sätt.
Att vara ekonomidirektör i Karlstad är ett ansvarsfullt och ibland tufft jobb.
– Varvar ner gör jag i skogen, i sommarstugan utan rinnande vatten,
säger Lars Sätterberg.
SOM EKONOMIDIREKTÖR har
Lars Sätterberg ett samlat ansvar för den
ekonomiska planeringen i vår kommun. Det
är Lars uppgift att bilda sig en uppfattning
om hur det ekonomiska läget ser ut inom
kommunens alla verksamheter, för att
sedan ge våra folkvalda politiker ett så bra
underlag som möjligt när de ska ta beslut.
– Vi kommer alltid att leva i en värld där
vi vill ha mer än vad vi har råd med, det
gäller att ha koll på hur våra skatteintäkter
kommer att utvecklas framåt. Hur många

barn kommer att behöva barnomsorg?
Hur många äldre behöver omvårdnad?
Vilka investeringar måste kommunen göra?
Jag ansvarar för att samla ihop en bild av
situationen i Karlstad, säger Lars.
Det låter kanske som ett jobb där man
måste ha stenkoll på nollor och decimaler,
men vår ekonomidirektör är ingen räknenisse.
– Folk tror att jag räknar väldigt mycket,
men det gör jag nästan aldrig. Jag för
samtal med de olika verksamheterna och
håller mig uppdaterad om hur läget ser ut.

FRÅGA KOMMUNEN
HUR ÄR KARLSTADS
KOMMUNS EKONOMI JÄMFÖRT
MED ANDRA KOMMUNER?

– Det är nog mängden utmaningar vi som
kommun står inför. Vi vet att vi kommer
ha en större andel äldre som inte arbetar
framöver och även andelen unga ökar. Det
gör att det blir en mindre del som är i den
åldern att de arbetar och betalar skatt på
sina inkomster. Skatteintäkterna kommer
då inte att öka lika mycket som under de
senaste åren. Behovet av kommunal
service för skola och omsorg ökar däremot
mer än tidigare när andelen unga och äldre
ökar. Och någon måste ta hand om våra
äldre och barn! Vi måste klara rekryteringen av lärare och vårdpersonal.

Blir du någonsin tyngd av ansvaret?
– Det är klart att det kan vara slitsamt
i bland, och visst finns det frågor som
tar mycket energi.

Vad gör du för att slappna av?
– Då åker jag till sommarstugan utan
rinnande vatten och med utedass.
Den ligger i skogen utanför Hagfors.
Eller så läser jag en deckare, säger
Lars Sätterberg.

Text: Ylwa Svensson

och stabil ekonomi
i grunden och jag tror att vi kommer att fortsätta
att ha det, säger Lars Sätterberg.
Och Karlstad står sig bra vid jämförelse
med andra.
– Vi tillhör det övre skiktet av kommuner
som har en ordnad ekonomi och en positiv
utveckling, säger Lars Sätterberg.

– KARLSTAD HAR EN BRA
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SPORTLOVSTIPS FÖR ALLA ÅLDRAR
DET HÄNDER MASSOR AV KUL UNDER SPORTLOVET I KARLSTADS KOMMUN. DE FLESTA
AKTIVITETER ÄR DESSUTOM GRATIS. HÄR PRESENTERAR VI ETT URVAL AV KUL GREJER ATT
GÖRA UNDER LOVET! 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

SPORTLOV 2017
GUIDE TILL SPORTLOVSAKTIVITETER
I KARLSTADS KOMMUN

27 FEBRUARI–3 MARS
0955_Sportlovsfoldern_2017_6.indd

FISKE, JONGLERING OCH
SNÖVIT I MOLKOM

Prova på jonglering på Molkoms fritidsgård
onsdagen den 2 mars, klockan 17.00.
Gratis. Från årskurs fem och äldre.
Pimpelfiske på Molkomsjön, måndagen
den 27 februari, klockan 13.00. Gratis,
utrustning finns att låna. Ta med egen
matsäck. Alla åldrar välkomna.
Gå på teater och se Sagan om Snövit – en
barn- och familjeteaterföreställning, från
fyra år. Den 3 mars, klockan 10.00–10.45.
Plats: Gymnastiksalen Nyeds skola,
Molkom. Gratis, begränsat antal platser.
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DROP IN-IDROTT

Är du sugen på att idrotta, dansa eller
leka utan fasta tider, kostnader eller
krav på prestation? Kom och kör olika
aktiviteter, det är alltid gratis och all
utrustning finns på plats liksom duktiga
ledare som håller i aktiviteterna. Kom
som du är och rör på dig bara för att
det är kul!
Den 3 mars, klockan 18.30–20.00,
Rudskolans idrottshall, 12–16 år.
Den 3 mars, klockan 20.00–21.30,
Frödingskolans gymnastiklokal, 12–16 år.
PROVA PÅ SKATEBOARD

Under sportlovet, måndag–fredag,
klockan 14.00–15.00, är det gratis
inträde i skatehallen för skateboard.
Vill man vara kvar efter 15.00 så kostar
inträdet 50 kronor. Rekommenderad
ålder: Från 7 år. Lokal: Karlstad Skateboardklubb, Stadionvägen 10 i Karlstad.
TESTA CURLING

VÄLKOMMEN PÅ
ANIMATIONSVERKSTAD

Är du mellan 7 och 10 år? Prova på
att göra egen film med ipad på Stadsbiblioteket den 4 mars, klockan
11.00–15.00. Drop-in och gratis.
DISCO PÅ ORRHOLMEN

Går du på mellanstadiet? Välkommen på
disco i Orrlekens aktivitetshus lördagen
den 4 mars, klockan 17.30–19.30. Gratis.
SPELTRÄFF I DIGITAL SPELKULTUR

Kom och spela tv- och datorspel den
28 februari, klockan 13.00–18.00.
Drop-in, ingen anmälan behövs. Gratis.
Från 7 år. Plats: Karlstads Stadsbibliotek.

Prova-på-curling för nybörjare med
drop-in, den 27 februari, 1 och 2 mars,
klockan 10.00–14.00. Utrustning:
Inomhus-gympaskor med ren gummisula.
Varm klädsel, till exempel träningsoverall
och gärna vantar. Från 7 år. Plats:
Karlstad Curling Arena. Gratis.
SPÄNNANDE FILM
PÅ ARENAN

Fredagen den
3 mars, klockan
14.00 visas
Rum 213 på
Arenan i Bibliotekshuset. Filmen
är baserad på
Ingelin Angerborns
populära bok.
70 kronor för alla under 15 år.
Svensk text, 95 minuter, från 11 år.

SPORTLOV I MARIEBERGSSKOGEN
ÅK SKRIDSKOR PÅ DEN
KONSTFRUSNA ISBANAN, HÄLSA PÅ
DJUREN OCH GÅ PÅ SKATTJAKT!

Djurparken Lillskogen, Naturum
Värmland, kiosken och skridskobanan
är öppna hela sportlovet.
TIPSPROMENAD

Gå tipspromenad under sportlovet, med
start i Naturum Värmland. 24 februari–
2 mars, klockan 11.00–17.00, tema vit
som snö. 3–9 mars, kockan 11.00–
17.00, tema vackra djur. Pris: 5 kronor.
SKATTJAKT

Starta vid Naturum Värmland och
lös uppgiften i skogen – en belöning
väntar. 25 februari–5 mars, klockan
11.00–17.00. Pris: 5 kronor.
FINN FEM FÅGLAR

Vi smyger, kikar och lär om fåglar, både
inne och ute vid Naturum Värmland.
28 februari–2 mars, klockan 13.00.
Pris: 20 kronor.
PROVA PÅ PARASPORT

Kom och prova parasport med Funkisliv
i Holken. Du får bland annat prova
rullstolsbasket och goalball. Gratis.
Läs mer på mariebergsskogen.se
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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.
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