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VI I KARLSTAD

båtbussarna bjuder på en fin upplevelse 
på Karlstads vackra vatten, så finns  
det massor med mysiga smultronställen 
att upptäcka när du stiger i land.

– Besök olika öar och platser 
beroende på vilket intresse du har.  
Allt från sol och bad, till vandring  
och kultur, säger Ingela Dahlman.

I fjol lockade båtbussarna 45 000 
resenärer. 

Har du någon önskan inför  

den här båtbussommaren?

– Jag och alla mina Karlstadsbuss- 
kollegor önskar att vi får en kanonsommar 
med sol, värme och glada människor 
som njuter av båtbussarna, säger  
Ingela Dahlman.   

 Text och foto: Ylwa Svensson

SKEPP OHOJ!  
 VÄLKOMMEN OMBORD

 DET HAR BLIVIT DAGS för Karlstads 
populära båtbussar att kasta loss för 
säsongen. Nytt för i år är en brygga  
och hållplats vid Brigadmuséet.

– Vi kommer även att trafikera 
Saxholmen och Kalvön i Kristinehamns 
skärgård som vi inte har gjort tidigare, 
säger Ingela Dahlman, marknadsansvarig 
på Karlstadsbuss.

Linje 94, som trafikerar sträckan 
Skoghall-Karlstad, kommer att justeras 
lite i linjesträckningen. I sommar kommer 
båtbussresenärerna att kunna åka från 
Skoghall ända upp till Färjestad. Och så 
blir det fler turer till Mariebergsskogen!

Sammanlagt är det sju båtbusslinjer  
som trafikerar älven, skärgården samt 
Kristinehamns och Grums skärgård  
den här sommaren. Och förutom att 

Linje 91 Almentorget-Mariebergsskogen

Linje 92 Karlstad runt

Linje 93  Inre Hamn-Jäverön/Västra

 Långholmen

Linje 94 Skoghall-Färjestad

Linje 95 Karlstad-Kristinehamn-Grums

Linje 96 Kristinehamns skärgård

Linje 97 Grums-Borgvik

HÄR HITTAR DU  

SIMSKOLORNA
Att få lära sig simma är en av 
sommarens höjdpunkter för de  
lite yngre. Karlstads kommun 

erbjuder gratis simskola på åtta 
platser i sommar. Alla från sex  

år och uppåt är välkomna!

Utesimskolor i Karlstads kommuns  
regi hålls under fyra veckor i juli vid åtta 
badplatser. Simskolan är öppen för dig 
som är skriven i Karlstads kommun.

DE HÄR BADPLATSERNA HAR SOMMARSIMSKOLA:

Anmälan: Anmälan sker på plats  
den 3 juli klockan 10.00–12.00  

på respektive badplats.

Ålder: 6–11 år Tid: 3–28 juli,  
måndag–fredag, klockan 10.00–15.00

För dig som hellre plaskar runt i en  
simbassäng än i en sjö så är Parkbadet 

Kronan på Kronoparken öppet under 
juni–augusti. Så här ser öppettiderna  

ut för sommaren 2017:

19 juni–2 juli
Måndag–fredag klockan 16.00–20.00
Lördag–söndag klockan 11.00–18.00

3 juli–21 augusti
Måndag–fredag klockan 11.00–20.00
Lördag–söndag klockan 11.00–18.00

Mer information och tidtabeller hittar du på karlstadsbuss.se

Nu lättar båtbussarna snart ankar igen och sommaren bjuder på flera 
härliga båtbussnyheter. 

NYHET!
BÅTBUSSBRYGGA VID  BRIGADMUSÉET

Alsters strandbad 

Ilandabadet

Killstabadet 

Örsholmsbadet 

Kungsnäsbadet 

Mangenbadet

Mosarens badplats

Älvsbackabadet 

SOMMAREN PÅ 
PARKBADET KRONAN

HÄR ÄR BÅTBUSSLINJERNA
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 KICKFLIP, airwalk eller kanske en 
cannonball – festivalen Hela Värmland 
Skejtar kommer att bjuda på skateboard-
skola, tävlingar och så klart 
massor med coola tricks.

– Vi vill skapa nyfikenhet 
och inspirera! Vi vill locka  
fler att våga prova på att  
skejta, särskilt tjejer, säger 
Mark Pulman, initiativtagare  
och arrangör.

Mark Pulman är, som han själv 
uttrycker det, ”pensionerad elitåkare”. 
Han har ett EM-guld från 2001 och  
ett SM-guld från 2008 i bagaget.

– Det är en fantastisk sport och jag 
vill att fler får upp ögonen för skateboard. 
Det är en makalös liten planka med fyra 
hjul, som är så mycket mer än bara  

en sport. Skateboard är en livsstil, bra 
musik, ett särskilt mode och det finns 
enormt mycket kärlek mellan åkarna, 

säger han.
Den 12–15 juli blir det 

fyra fullspäckade dagar  
för alla som vill prova på  
att skejta.

– Vi ska bygga  
en stor skateboardpark  

på torget som är designad så att  
både nybörjare och mer erfarna kan 
använda parken.

Den som inte har en egen bräda 
kommer att kunna låna utrustning på 
plats. Och det kommer även att finnas 
kunniga coacher nära till hands.

– Det kommer att finnas lånebrädor 
och skyddsutrustning om man inte har 

egen, och under de tre första dagarna 
arrangerar vi skejtskola tillsammans 
med Karlstad skateboardklubb. Övrig 
tid är parken öppen för fri skateboard-
åkning, säger Mark Pulman.

Festivalens sista dag, lördag den  
15 juli, vigs åt tävlingar.

– Tävlingarna kommer att vara 
öppna för allt och alla!

Hur fick du idén till en skejtfestival?
– Jag har arrangerat den här typen  
av evenemang i andra städer runt om  
i Sverige. För 1,5 år sedan flyttade  
jag till Karlstad och nu vill jag hjälpa 
till att synliggöra Karlstads skejtscen, 
säger Mark Pulman.  Text: Ylwa Svensson

Mer information: karlstad.se/skejtfestival

Sätt på knäskydden och ta med brädan till Stora  
torget i Karlstad 12–15 juli! Det vankas skejtfestival  
och torget kommer att förvandlas till en skejtpark. 

Sommar, sol och festival! För sjätte året på raken kommer 
Putte i Parken till Karlstad och bjuder upp till musikfest. 

 MYCKET ÄR SIG LIKT, men i år väntar 
ett helt nytt festivalområde för Putte. Tidigare 
har festivalen huserat i Mariebergsskogen i 
Karlstad, nu kommer Putte i Parken i stället 
att hållas på Norra fältet. 

Även i år blir det en musikfest i dagarna 
tre med massor av spännande artister.  
Pop, rock, rap och allt däremellan – årets 
spelschema bjuder på artister som Linnea 

Henriksson, Maxida Märak, The Sounds och 
E-type. Och för de lite yngre musikdiggarna 
bjuder barnens Putte på en allsångsfavorit –  
Sean Banan.

Den fullspäckade gratisfestivalen har blivit 
en sommarfavorit hos Karlstadsborna, förra 
året lockade Putte 60 000 besökare i Karlstad.

Mer information på putteiparken.se och 
karlstad.se

 

FULLT RULL MED FYRA
DAGARS SKEJTFEST!

PUTTE I  
PARKEN 

Var: Norra fältet i Karlstad 

När: 29 juni–1 juli 

Kostnad: Fri entré

MARK PULMAN,  
SKEJTGURU OCH  

ARRANGÖR 
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PUTTE PÅ FÄLTET

Skejtaren Rasmus Petersson från  
Karlstad skateboardklubb är en av de  
som coachar nybörjare under festivalen.



VÄRLDSKONSTNÄRER 
FÄRGLÄGGER KARLSTAD
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Sju tomma väggar och sju spännande konstnärer –  
den kombinationen kommer sätta färg och form  
på Karlstad i sommar. 24 juli rullar Artscape,  
Skandinaviens största gatukonstfestival, in i stan. 

 KONSTNÄRER från hela världen, 
Sverige och Värmland står redo att 
förvandla tomma, tråkiga husväggar  
till storslagna konstverk. 

Artscape Värmland 2017 är ett  
unikt kulturprojekt, det är den största 
gatukonstfestivalen i Skandinavien. 

– Allt började med att vi kände att 
det behövdes en gatukonstfestival. Den 
första hölls i Malmö 2014, där blev 15  
av konstverken permanenta och finns 
fortfarande kvar, säger Tor Hedendahl, 
en av grundarna till Artscape.

Artscape är en ideell förening som 
vill inspirera och göra konst tillgänglig 
för alla. Med sin vision att göra konst  
till något som är en del av allas vardag 
har Artscape tidigare ändrat stadsbilden 

i både Malmö och Göteborg. 
I sommar står alltså Karlstad och 

Värmland på tur. 
– Vi vill visa upp gatukonst i det 

offentliga rummet. Det känns fantastiskt  
bra att de kommer till Karlstad och 
Värmland och tar med sig världseliten 
inom gatukonsten, säger Jessicka Frick, 
kultursamordnare på Karlstads kommun.

”White moose project”, det är under- 
rubriken för Artscape i Värmland.

– Vi vill trycka på den vita älgen 
som är unik för Värmland, vi vill sticka 
ut i det internationella konstbruset, 
säger Daniel Wakeham.

Och det gör man, Artscape lockar till 
sig konstintresserade från hela världen.

– Det är världens mest populära konst- 

form just nu, säger Daniel Wakeham.
Artscape handlar inte bara om 

pampiga muralmålningar, festivalen 
kommer även bjuda på workshops,  
konstnärssamtal och paneldebatter.

– Vi vill visa upp konst, färg och 
form för alla. Allt är gratis, alla får 
komma och alla får medverka, säger 
Daniel Wakeham.

Hur känns det att ha Karlstad  

och Värmland som ”målarduk”?

– Det ska bli jättekul! Vi har blivit  
så otroligt väl mottagna, det pushar  
och utmanar oss att göra detta till  
en riktigt häftig upplevelse, säger  
Daniel Wakeham.   
 Text och foto: Ylwa Svensson

Tor Hedendahl, Fredrik Åkerberg,  
Daniel Wakeham från Artscape,  
och Jessicka Frick, kultursam- 
ordnare i Karlstads kommun,  
ser fram emot att göra konst  
på några av Karlstads husväggar.
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På sju husväggar i Karlstad kommer det  
att skapas urban konst med start 24 juli.  
Här ser du vilka väggar som ska få färg  
och vilka konstnärer som ska måla.  
Se konstverken ta form på plats!

HÄR HITTAR DU  
GATUKONSTEN  
I KARLSTAD
1  Hemvägen 16, Våxnäs 

Konstnär: Henric Thåg. 

2  Drottninggatan 15, centrum

Vita huset med gaveln mot CGC. 
Konstnär: Sagie.

3  Drottninggatan 41 B, centrum

Den röda tegelbyggnaden vid 
busstationen, gaveln mot 
Drottninggatan. Konstnär: Aryz.

4  Fabriksgatan 7, Haga

Från Gubbholmen över bron  
in mot stan, första byggnaden  
till höger, gaveln mot älven. 
Konstnär: Smug.

5  River C Hotel, Haga

Gaveln mot Karlstad CCC.  
Konstnär: Ej klart vid  
tidningens tryck.  
 
6  Styrbordsgatan 2, Orrholmen

Mot parkeringen vid Orrleken. 
Konstnär: Ej klart vid  
tidningens tryck.

7  Fagottgatan 70, Kronoparken 

Studenternas hus i Kronoparkens 
centrum. Här arrangeras även en 
workshop. Konstnär: Ledania.

DET HÄR ÄR ARTSCAPE
■■ Artscape är ett gatukonstprojekt och en ideell förening. 

■■ Artscape 2017 Värmland pågår 24 juli–18 augusti. I Karlstad målas  
det 24–28 juli och 12–18 augusti. Konstverken finns kvar efteråt.

■■ Tio kommuner i Värmland deltar och det blir minst 26 konstverk  
i Värmland – varav sju väggmålningar i Karlstad.

■■ Festivalen bjuder på storskaliga muralmålningar, men även andra  
typer av gatukonst. 

■■ Målningarna kommer att vara klara i mitten av augusti.

■■ Alla aktiviteter är gratis och öppna för alla.

Facebook: @artscape.se  Instagram: @artscape_festival  Webb: artscape.se 

Med reservation för eventuella ändringar.
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David Ragnarsson är festivalgeneralen som vill ge Karlstad en skolavslutning  
fylld av kärlek. Missa inte Lots of Love på Sandgrundsudden den 16 juni! 

GRATIS OCH  
DROGFRIT T 
16 JUNI

 HAN HAR FILMAT, tryckt affischer 
och skött marknadsföringen, men nu 
snart kan David Ragnarsson bara luta 
sig tillbaka och njuta av att kunna  
bjuda Karlstadsborna på en kärleksfull 
skolavslutning med massor av bra musik.

– Vi är en grupp på 20 ungdomar 
som har jobbat stenhårt för att få till  
en festival, säger han. 

Lots of Love är en gratis endagsfestival 
som årligen hålls på Sandgrundsudden  
i Karlstad. Tanken med festivalen är att 
kunna erbjuda ungdomar en drog- och 
alkoholfri skolavslutning, med artister 
som John Dahlbäck, Hearts and Colors  
och JOY.

– Det blir musik för alla smaker,  
det är en festival för alla, säger David.

Förutom musik så finns olika 
utställare på plats på festivalen, och det 
kommer att finnas mat och dryck att 
köpa inne på festivalområdet.

– Det kommer även att bli dansuppvis-
ning och så kan man testa bumper balls.

 
Vad har varit svårast?
– Att hålla koll på allt. Att arrangera  
en stor festival samtidigt som man har 
skolan och annat är inte helt enkelt.  
Det är mycket att hålla i huvudet,  
säger David och skrattar. 

Vad har varit roligast?
– Jag tror att det roliga kommer vara  
när allt är klart, när man står där på 
Sandgrundsudden och ser alla som har 
en riktigt bra kväll. 

Vad är din festivalönskan?
– Det vore kul att slå förra årets 
besöksrekord på 7 155 besökare.  
Och så önskar jag strålande solsken! 
Säger David Ragnarsson.  

 Text och foto: Ylwa Svensson

Namn: David Ragnarsson  Ålder: 17 år
Läser: Informations- och media- 

teknik på Älvkullegymnasiet
Brinner för: Kreativt arbete
Drömbokning: Ed Sheeran

FIRA SKOLAVSLUTNING 
MED MYCKET KÄRLEK

DETTA ÄR LOTS OF LOVE
Lots of Love är en drog- och 

alkoholfri gratisfestival som 

arrangeras av Karlstads ungdoms-

fullmäktige tillsammans med UNO, 

Ungdomens Hus.

Festivalen hålls på Sandgrunds-

udden i Karlstad fredagen den  

16 juni och pågår från klockan 

17.00 till midnatt.

 I TIO år har Trygghetscenter jobbat för 
att Karlstad ska vara en stad som är trygg 
och säker. Tioårsjubileet firas med öppet 
hus på skolavslutningen den 16 juni.

– Vi bjuder på fika och kaffe mellan 
klockan 16.00 och 20.00. Efteråt hoppas 
vi att de besökande föräldrarna tar 
chansen att finnas där för sina barn och 
ungdomar under skolavslutningskvällen, 
säger Robin Olsson, säkerhetskoordinator 
på Trygghetscenter.

För just skolavslutningen är en  
kväll då det behövs föräldrar på stan.

– De flesta ungdomar sköter sig, men det 
är viktigt att det finns vuxna på stan om 
någon behöver hjälp.

Vad är Trygghetscenters önskan  

inför skolavslutningen?

– Att det blir en fin och varm sommar-
kväll med glada människor och fina 
minnen, säger Robin Olsson.

– Min önskan är att det blir en lugn, 
rolig och trevlig skolavslutning utan 
alkohol, säger Lennart Hynynen, 
kommunpolis.  Text och foto: Ylwa Svensson

Trygghetscenter firar tio år och passar på att bjuda in Karlstads  
föräldrar till nattvandring på skolavslutningskvällen. 

TRYGGHETSCENTER VILL SE FLER VUXNA PÅ STAN
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Tio år med Trygghetscenter! På bilden syns 
Lennart Hynynen, Neslihan Erdis, Patrik  
Persson, Filippa Rosendahl och Robin Olsson.



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.

Namn: Elin Ehrlund  Ålder: 27 år  Bor: I Karlstad  Jobbar som: Fältsekreterare på 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen  Började på kommunen: 29 augusti 2016  
Karlstadsfavorit: Mariebergsskogen  
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Hon jobbar alltid helger då det är mycket ungdomar  
ute – som skolavslutningen och Putte i Parken.  
Elin Ehrlund är fältsekreterare och älskar sitt jobb.

– Jag vill vara den som ungdomarna känner  
att de kan prata med, säger hon. 

VI FRÅN FÄLTGRUPPEN tänker i första hand på ungdomens säkerhet och hur 
personen mår. Om vi blir oroliga för att ungdomen, på grund av berusning, skulle 
kunna råka illa ut eller inte klara av att ta sig hem, så kontaktar vi förälder eller 
vårdnadshavare, säger Elin Ehrlund. 

Läs mer på karlstad.se/faltare om fältgruppen och få svar på de vanligaste 
frågorna om hur du som ungdom eller förälder kan få stöd och hjälp till förändring. 

FRÅGA KOMMUNEN
VAD GÖR FÄLTARNA OM  
DE SER EN BERUSAD 
UNGDOM PÅ STAN?

 NÄR ELIN EHRLUND började läsa till socionom visste 
hon inte riktigt vad hon ville jobba med.

– Men jag visste att jag ville hjälpa människor, säger hon 
med ett stort leende. 

Sju år senare ingår Elin i Karlstads kommuns fältgrupp 
och hon stortrivs i den röda jackan med ordet ”fältare” 
tvärs över ryggen.

– Det är ett jättekul jobb! Vi jobbar uppsökande och 
förebyggande med barn och ungdomar mellan tolv och 18 år.  
Det handlar om att skapa kontakt och bygga förtroende, 
att finnas där, säger Elin.

En vanlig månad innebär ett antal kvällar ute på stan, för 
som fältsekreterare gäller det att vara där ungdomarna är. 

– Man kan vända sig till oss om man behöver någon att 
prata med, om man har det jobbigt med kompisar, hemma 
eller i skolan. Vi har tystnadsplikt, men även anmälnings-
skyldighet om någon far illa.

Fältgruppen i Karlstad har ett eget 
Instagramkonto @faltgruppenkarlstad. Där 
kan man följa Elin och hennes tre kollegor 
och få en inblick i deras jobbvardag. 

Vad är svårast med ditt jobb?
– Det är jobbigt att se när unga använder 
droger, umgås i fel kretsar och låter livet  
gå utför. Man vill bara ruska om dem och  
få dem in på rätt spår!

Vad är roligast?
– Jag tycker om allt med mitt jobb. Det 
innebär många utmaningar, men jag älskar det. 

Är det svårt att dra gränsen mellan privata  
Elin och ”jobb-Elin”?
– Jag tror att som fältsekreterare är man alltid lite fältare, 
även när man är ledig och är på stan. Det är inte jobbigt, 
det bara är så.

Sommarönskan?
– Jag hoppas på en lugn och härlig sommar med mycket  
skratt, mycket sol och mycket glass, säger Elin Ehrlund  
och skrattar.  Text och foto: Ylwa Svensson

ELINS JOBB:  

ATT VARA  
EN TRYGGHET  
PÅ STAN



KARLSTAD.SE

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 7 SEPTEMBER

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.

Du som gillar konserter och livemusik har 
några riktiga guldkorn att se fram emot i 
Mariebergsskogen i sommar: 

 1 juli Dolly Style
8 juli Håkan Hellström
15 juli Premiär för Värmlandsteaterns 
föreställning av Nya Pippi Långstrump  
18 augusti Magnus Carlson
25 augusti Hasse Andersson 

Förutom musik så bjuder sommaren i vår 
fina stadspark på flera andra härliga nyheter. 
Vad sägs om yoga vid fontänen, stadspadd-
ling och Nallepicknick? Och den som gillar 
minigolf kan glädjas åt en helt ny bangolf-
anläggning. Läs mer om alla sommaraktivi-
teter på mariebergsskogen.se

HÄRLIG KONSERTSOMMAR  
I MARIEBERGSSKOGEN

MASSOR AV SKOJ PÅ  
SOMMARLOVET!

AKTUELLT I KARLSTAD

Dagkollo, sommarcirkusbuss eller 
kanske sommarläger med musikaltema? 
Årets sommarlov i Karlstads kommun 
bjuder på mängder av skoj. 

Även i år åker drop in-idrotten på 
turné med sportiga aktiviteter av olika 
slag. Andra exempel på härliga sommar-
aktiviteter är sportfiske, dans, teater, 
fotboll, karate, parkour, akrobatik,  
konstkollo, bakning, simning, tennis, 
cosplay, musikal och yoga. Karlstads 
kommuns sommarlovsfolder är laddad 
med kul aktiviteter – närmare bestämt 
74 stycken – de flesta är gratis! 

Du som vill veta var-när-hur gå in på 
karlstad.se/sommarlov – vår sommar-
lovssida på webben.

Glöm inte! Sista anmälningsdag för 
dagkolloveckorna är kl 12.00 den
12 juni via e-tjänsten på karlstad.se/
sommarlov. Anmälan med post ska 
skickas senast 8 juni. 

BLICKA UT ÖVER KARLSTAD

Vattentornet på Kronoparken har öppet  
i juli och den som orkar gå upp för de  
234 trappstegen belönas med Karlstads 
bästa utsikt. 

Vattentornet är 43 meter högt och ligger 
på en höjd av 143 meter över havet. Du kan 
till exempel se Kinnekulle på andra sidan 
Vänern, dessutom ligger Karlstad för dina 
fötter. Vill du så får du låna en kikare. 

Öppettider 4/7–29/7: Tisdag–fredag 
klockan 09.30–17.00 och lördagar klockan 
09.30–15.00 (söndag–måndag stängt).

Vid två tillfällen är det nattöppet  
så att du kan se solnedgången:  
18 juli klockan 21.30–midnatt och  
27 juli klockan 21.00–midnatt. Fri entré. 
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FIRA MIDSOMMAR PÅ ALSTERS HERRGÅRD

På midsommarafton 23 juni bjuder Alsters 
Herrgård in till sitt traditionella midsommar-
firande. Det blir dans och lek kring mid- 
sommarstången, folkdansuppvisning och  
så vigs årets brudpar i herrgårdsparken.

Firandet inleds klockan 11.45 med 
resning av midsommarstången och pågår 
fram till klockan 15.00.

Datum: 23 juni. Tid: Klockan 11.45–15.00. 
Fri entré. 

KARLSTAD.SE
Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Tel: 054-540 00 00 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Webbplats: karlstad.se
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TRYGG FÖRENING FÖR ALLA
Föreningar som listas här nedan har genomgått Karlstads kommuns 

föreningsutbildning Trygg förening för alla. Utbildningens syfte är att sprida 

kunskap om hur kränkningar, diskriminering och mobbning kan motverkas 

i föreningslivet och hur föreningar aktivt kan arbeta med dessa frågor. 

ANSÖKAN DAGKOLLO 2017

V
älj upp till fem

 dagkolloveckor som
 du skulle vilja vara 

m
ed på. Sätt siffran 1 vid den dagkollovecka du helst vill 

gå, siffran 2 vid den vecka du näst helst vill vara m
ed på 

och så vidare. D
ra loss och posta lappen senast den 8

 juni (du 

behöver inte sätta på frim
ärke, portot är betalt). B

esked om
 

plats får du m
ed posten vecka 25 eller 26.

N
am

n:  __________________________________________________

Adress:  _________________________________________________

Postnum
m

er:  ____________________________________________

O
rt:  _____________________________________________________

Telefonnum
m

er:  __________________________________________

Jag fyller  _________________ år i år

Eventuell specialkost: _____________________________________

Jag behöver åka buss till kollot:

 N
ej

 Ja 
 K

arlstadsbuss 
 Värm

landstra� k

Vårdnadshavares underskrift:  ______________________________

Vårdnadshavares telefon dagtid:  ___________________________

 Jag söker m
ed en kom

pis/syskon

K
om

pisens/syskonets nam
n:  ______________________________
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SOMMARLOV 2017
GUIDE TILL SOMMARLOVSAKTIVITETER 

I KARLSTADS KOMMUN

• Karlstads simsällskap

• Älvenäs bågskytteklubb

• Norrstrands IF

• RSMH-Kalstasola

• FUB Karlstad

• Duo Danzeros Cirkus

• IF Nyedshov

• Karlstad Shotokan Karate

• Attention Karlstad

• ABF Karlstad

• Astma- och allergi-

förbundet Karlstad

• Hertzöga BK

• Gundega balettskola

• QBIK
• Karlstad 4H/Bellevue 

ponnyridning

• Karlstad korpen

• Sörmons ridklubb

• Karlstad ridklubb

• Karlstad bågskytteklubb

• Rudskogens 
ryttarförening

• Carlstad Crusaders

• Shorinji Kempo 

Karlstad Shibu

• Skåre handbollsklubb

• Karlstad innebandyförening

• Karlstad skateboardklubb

• Karlstad Gymnastikförening

• Sommarro IF

• FBK fotboll

• OK Tyr
• Västerstrands scoutkår
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FÅ SOLKOLL
Planerar du att satsa  

på solceller och undrar var  

solen skiner starkast i  

Karlstad? Kolla in Karlstads  

kommuns solkarta på  

karlstad.se/solkarta


