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I arbetet med att göra Stora torget i Karlstad mer trivsamt, tillgängligt och attraktivt är 
det viktigt för Mia Börjesson, stadsbyggnadsarkitekt på Karlstads kommun och hennes 
kollegor, att först lyssna in Karlstadsbornas synpunkter.

Stora torget  

i Karlstad är 6 000  

kvadratmeter och ett av  

Sveriges största torg. Torget  

byggdes efter den stora branden  

i Karlstad 1865. Här står freds- 

monumentet till minne av den  

fredliga unionsupplösningen  

mellan Norge och Sverige  

år 1905.

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 på Fröding Arena. 

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.

KARLSTADSBORNA VIKTIGA I 
ARBETET MED STORA TORGET

VAD TYCKER DU KÄNNETECKNAR ETT BRA TORG?

VI I KARLSTAD 

Matin Nikoo, 17 år, Kil 
– Det ska vara rent  
med fräscha bänkar  
och det ska finnas 
aktiviteter. Torget ska 
också vara tryggt, 
kanske med ordnings-
vakter på kvällstid.

Sarah Fräjdin, 20 år, 
nyinflyttad till Karlstad 
– Det ska vara en naturlig 
samlingsplats där man kan 
känna sig trygg med upplysta 
lampor. Det är också viktigt  
att det är liv och händer  
mycket på torget.

Kerstin Karlsson, 70 år, 
Karlstad 
– Det ska vara liv och 
rörelse, mycket planteringar 
och torghandel. I dag är allt 
så utspritt på torget, det 
borde finnas mer i mitten, 
kanske ett kafé.

I arbetet med att göra Stora torget mer 
trivsamt, tillgängligt och attraktivt tar  
kommunen hjälp av Karlstadsborna. 

 I SLUTET AV SEPTEMBER flyttade kommunen 
ut på Stora torget där vi frågade Karlstadsborna vad 
de tycker om torget i dag. ”Stenöken”, ”otillgäng-
ligt”, ”dåligt med sittplatser” och ”fler aktiviteter” 
var några av synpunkterna.

Dialogen var startskottet för projektet som 
handlar om att ta fram ett förslag på hur torget  
ska se ut och användas i framtiden.

Viktigt med levande stadskärna

– Stora torget har diskuterats länge och målet för 
uppdraget är att vi ska ha en levande stadskärna 
som är tillgänglig, attraktiv och trivsam, säger  
Mia Börjesson, stadsbyggnadsarkitekt på  
Karlstads kommun.

Hon tycker det är viktigt att knyta olika 
verksamheter till torget, till exempel restauranger 
och butiker.

– Man ska känna av livet på gatan på ett bättre 
sätt på torget. I dag finns många barriärer, såsom 
höga trottoarkanter, träd, räcken och uteserveringar 
som är vända bort från Stora torget.

Förslag tidigast 2017

Till våren kommer kommunen åter att vända sig 
till Karlstadsborna, den här gången med frågan  
hur de vill att framtidens torg ska se ut. Flera andra 
projekt i centrum kommer att påverka arbetet med 
Stora torget, till exempel hur busstrafiken ska 
fungera i stan. Därför kan ett färdigt förslag på hur 
Stora torget ska se ut presenteras tidigast år 2017.

På karlstad.se/storatorget kan du följa arbetet.



man upplever som ett faktiskt problem 
så gör vi det, annars kan man bara 
komma hit och få råd och allmän 
information. Vi ser det här mötet som  
en slags besiktning av förhållandet,  
säger Jan Nyberg.

Vilka är de vanligaste problemen  

för nyblivna föräldrar?

– Det handlar mycket om missförstånd, 
otydlig kommunikation och outtalade 
förväntningar. Kvinnan tycker ofta att 
mannen sviker när hon får ta stort ansvar 
för både hem och barn medan han jobbar. 
Tar man då inte tag i konflikterna så 
accelererar de och det tär på förhållandet. 
Som nybliven förälder kan man känna sig 
isolerad när man tillbringar mycket tid i 
hemmet med mycket praktiska göromål.   
Text: Kristina Ohlsson  Foto: Lisa Härdne

 MER ANSVAR, mindre egentid och 
slut på sovmorgnarna. Att få barn är inte 
bara fantastiskt, utan kan också tära på 
förhållandet.

Jan Nyberg arbetar på familjeråd-
givningen i Karlstads kommun. Genom 
jobbet har han erfarenhet av att det kan 
vara tufft i relationen när två blir tre.

– Statistiskt vet man att separations-
frekvensen är hög under barnets första 
år, säger han.

Den statistiken vill han och hans 
kollegor försöka ändra på genom att 
arbeta förebyggande. Därför får alla 
förstagångsföräldrar ett brev hem  
sex månader efter förlossningen med 
erbjudande om att få komma på ett 
gratis samtal.

– Det ska vara enkelt och okomplicerat 
att komma hit. Vill man prata om något 

Nyligen blivit förälder? Då dimper det snart ner ett brev i lådan med  
erbjudande om gratis familjerådgivning.

– Övergången från att vara två till att bli tre är en stor omställning, 
säger Jan Nyberg, legitimerad psykoterapeut och en av kommunens 
familjerådgivare. 
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GRATIS FAMILJERÅDGIVNING  
TILL NYBLIVNA FÖRÄLDRAR

ATT  

TÄNKA  
PÅ

PRATA OM FÖRVÄNTNINGARNA
Kvinnan är oftast den som är hemma 
första tiden med bebisen och tycker det  
är skönt att få avlastning när mannen 
kommer hem från jobbet. Men istället  
för att få avlastning kan det vara så att 
mannen har planer som inte alls stämmer 
överens med vad kvinnan har tänkt sig. 
Här gäller det att vara tydlig mot varandra 
och öppen med sina förväntningar för att 
undvika missförstånd och konflikter.

VAR TYDLIG
Ju tydligare ni är, desto enklare blir 
kommunikationen och desto mindre 
missförstånd blir det. Om ni pratar om 
förväntningarna, och inte låter dem stanna 
i huvudet, är det lättare för partnern att 
förstå. Sträva efter att de outtalade 
förväntningarna ska bli mer uttalade.

RESPEKTERA VARANDRA
Ett vanligt problem är att den ena 
partnern gör flera saker samtidigt och blir 
lätt irriterad när den andra bara kan göra 
en sak i taget. Det kan leda till mycket 
frustration. Här kanske den ena behöver 
ta ett steg tillbaka medan den andra 
behöver ta ett steg framåt. Det gäller att 
ha respekt och tolerans för varandras 
olika tempo.

Eva Cederström, Pia Segall, Jan Nyberg och Ulla Michel är alla legitimerade psykoterapeuter på  
kommunens familjerådgivning. De vet att första tiden som förälder kan vara tuff och bjuder därför  
in alla nyblivna föräldrar i kommunen till ett gratis samtal.



KLASSEN ÄR SOM EN STOR FAMILJ

 PÅ MOTTAGNINGSENHETEN arbetar 
fem engagerade lärare med stort hjärta. 
Lina, Gona, Jessica, Jenny och Ayad  
är handplockade eftersom de till- 
sammans har stor erfarenhet av att 
arbeta med nyanlända.  

– Det är verkligen ett drömjobb,  
att få vara med och påverka så att de här 
barnen får en bra start när de kommer 
hit till Sverige, säger Jenny Nilson.

16 elever från åtta länder

I klassen går 16 elever mellan 9 och 16 år. 
Många har flytt till Sverige från krig.  

– Vi slår i lexikon, ritar på tavlan, 
visar bilder och använder mycket 
kroppsspråk. Ibland är jag nere på 

På mottagningsenheten har alla barn en sak gemensamt – de älskar att gå  
i skolan. 11-årige Alban Dinoshi är en av dem. Hans favoritämne är matte. 
Innan han åker hem till Edsvalla i eftermiddag har han något viktigt  
att berätta för klassen. 

marken och kravlar när jag ska förklara 
någonting. Vi förstår varandra faktiskt 
mycket bättre än vad man skulle kunna 
tro, säger Jenny.

I klassrummet finns åtta flaggor 
uppsatta – en för varje land som finns 
representerat i klassen. På världskartan 
framme vid vita tavlan kan eleverna 
peka ut var de kommer från. 

Tar hand om varandra

Varje dag mellan klockan 9.00 och 13.40 
är det lektion för Seynab, Dalal, Moham-
med, Ali och de andra barnen. På den 
korta tiden de har varit i klassen har  
de redan hunnit bli som en familj där de 
stora tar hand om de små. En del övar på 

alfabetet, medan andra tränar matte. De 
lär sig svenska snabbt. Men mycket av det 
som är självklart för de svenska skolbarnen 
är helt nytt för barnen på mottagnings-
enheten. Hur fungerar det till exempel i en 
svensk skolmatsal? Och måste man duscha 
med de andra eleverna efter gymnastiken?

Alban först ut i vanlig klass

Alban har löst färdigt mattetalen för  
i dag och det har blivit dags att berätta. 
Det är sista dagen med skolkompisarna. 
I morgon börjar han i femman på 
Vålbergsskolan. Eftersom Alban har 
visat sådana framsteg så behöver han 
inte gå i någon förberedelseklass.

– Alban är den första som lämnar 
mottagningsenheten sedan vi startade. 
Det är så klart jätteroligt men det är med 
delade känslor vi lämnar över honom till 
Vålbergsskolan, säger Jenny.  
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Kajsa Pedersen
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Alban Dinoshi är den första eleven som har lämnat mottagningsenhetens  
klass och fått börja i en vanlig klass på Vålbergsskolan.

Läraren Jenny Nilson förklarar en uppgift för  
Mohammed Qasim från Somalia. Bredvid sitter Leyla Aweys.I klassen på mottagningsenheten  

går elever från hela världen.
Batool Yhya är djupt  
försjunken i skolboken.



 TILL MOTTAGNINGSENHETEN 
kommer flyktingfamiljerna på välkomst- 
och kartläggningssamtal inför barnens 
skolgång i Karlstad. Här får de träffa  
en lärare och en modersmålslärare som 
översätter samtalet. 

Alla har olika kunskapsnivå

Från årsskiftet säger en ny lag att alla 
nyanlända ska kartläggas inom två 
månader från det att de kommer till 
Sverige. I Karlstad får barnen gå i 
mottagningsenhetens klass från några 
dagar upp till två månader för att 
lärarna ska få en bra bild över deras 
kunskapsnivå. Efter det kan vissa elever 
gå direkt till en vanlig klass, medan 
andra får gå i förberedande klass.

– Målet med det nya arbetssättet  
är att nyanlända elever snabbare ska 
erbjudas undervisning utifrån varje elevs 
behov. Det handlar om att ta tillvara på 
de här elevernas starka sidor också. 

AVTAL OM 250 FLYKTINGAR  
TILL KARLSTAD UNDER 2015

• Karlstads kommun har 
sedan tidigare skrivit avtal 
med Migrationsverket om  
att ta emot 200 flyktingar. 
Det är personer som har fått 
uppehållstillstånd i Sverige. 
Kommunen hjälper dem  
med bostad.

• Dessutom kommer 50–60 
ensamkommande barn till 
Karlstad i väntan på asyl.

VÄRDSLÄGET GÖR ATT FLER KOMMER HIT
• I och med den extraordinära situationen som råder i  

världen har även Karlstad öppnat upp så kallade ankomst- 
boenden för flyktingar som kommer direkt från sina hem- 
länder och ännu inte har fått uppehållstillstånd. Migrations- 
verket ansvarar för flyktingarna i det här läget.

• I nästa steg flyttas flyktingarna till ett asylboende där  
de bor i väntan på besked om uppehållstillstånd. Det  
är alltså inte säkert att flyktingarna stannar i Karlstad.

• Under tiden i asylboendet ansvarar kommunen för  
barnens skolgång. Kommunen får ett bidrag från  
Migrationsverket som ska täcka kostnaderna för  
skolgången.

Sedan starten i september har nya 
mottagningsenheten tagit emot  
70 barn. Många av dem har flytt 
ensamma från krig till Sverige  
genom Europa. En del är analfabeter, 
medan andra har lång skolvana. Här 
kartläggs elevernas kunskaper innan 
de placeras i en riktig skolklass. 

Många är till exempel mycket duktiga  
i engelska och matematik, säger 
enhetschefen Jenny Gladh.

Till den nya mottagningen kommer 
alla nyanlända barn, inte bara de som  
har flytt från krig utan även barn till 
föräldrar som har fått jobb i Karlstad.

– Det är det som är vår utmaning,  
att möta hela bredden, säger Jenny Gladh.

Modersmålslärarna har en viktig roll
Mottagningsenheten har ett nära 
samarbete med modersmålslärarna  
som finns ute i förskolor, skolor och på 
gymnasiet som tillsammans behärskar 
41 olika språk.

Gona Said är en av dem. Hon pratar 
både arabiska och kurdiska/sorani.

– Hon och de andra modersmåls-
lärarna gör ett fantastiskt jobb. Det 
bästa är ju att de vet vilken information 
man efterfrågar när man är ny i Sverige 
eftersom de har varit i samma situation 
själva, säger Jenny Gladh. 

 Text: Kristina Ohlsson

JENNY GLADH, ENHETSCHEF,  
MOTTAGNINGSENHETEN

 ATT MÖTA HELA BREDDEN 
ÄR VÅR UTMANING
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HÄR FÅR NYANLÄNDA EN START I SKOLAN

De flesta flyktingarna som kommer 
till Karlstad är från Syrien men även 
från Afghanistan, Irak och Eritrea.

Kinan Abou Shihab (i mitten) 
vet hur det är att fly med båt  
till Europa från krigets Syrien. 
Hon kom till Karlstad för drygt 
ett år sedan med fyra barn.  
Nu bor de i egen lägenhet på 
Gruvlyckan. Kinan drömmer  
om att arbeta som engelsk-
lärare som hon gjorde i Syrien. 
15-årige Amal går på Ruds- 
skolan. När de kom till Karlstad 
så fanns ännu inte någon mot- 
tagningsenhet, något som 
hade förenklat mycket för både 
familjen och skolan. Till höger 
är modersmålsläraren Gona 
Said som betyder mycket för 
de nyanlända flyktingarna  
som kommer till Karlstad.
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 DET FINNS MÅNGA UNGA TJEJER 
som inte är bekväma med att idrotta 
tillsammans med killar.

– När det tidigare anordnades drop 
in-fotboll blandat för tjejer och killar 
kom det ofta tjejer, men de satt mest  
på kanten och tittade på när killarna 
spelade. Då tänkte vi att det borde 
finnas något för bara tjejer, säger Linnea 
Quist som har tagit initiativ till den 
multikulturella fotbollsskolan till- 
sammans med tre lagkamrater.

Redan från start kom 19 tjejer som 
ville vara med. Intresset har hållit i sig 
och efter ett år är det mellan 20 och 25 
tjejer på varje träning. Åldersspannet är 
mellan 9 och 13 år.

– Det är för den åldersgruppen som 
vi har anpassat träningarna, men är  
man 15 år och vill komma så är man 
naturligtvis välkommen.

Knappt 30 000 kronor har tjejerna 
fått för att förverkliga fotbollsskolan.  

För det har de köpt bollar, koner, västar 
och långärmade tröjor med multikulti-
tryck. Varje vecka före träningen bjuder 
de på mellanmål eftersom många av 
tjejerna kommer direkt från skolan.

Fotbollsskolan kallas multikulti för 
att det är tjejer från hela världen med på 
träningarna. Det är gratis, lättillgängligt 
och alla är välkomna – förutom killarna.

– Många vågar ta för sig mer när det 
inte är några killar med. Och just eftersom 
det är en mansfri miljö så känner vissa tjejer 
sig mer bekväma med att till exempel ta 
av sig slöjan under träningen, säger Linnea.

Varför tog ni det här initiativet?

– Vi ville ge ett alternativ till dem som 
inte bor nära en fotbollsklubb eller inte 
har råd. Vi har spelat fotboll sen vi var 
sex år och vill att de här tjejerna ska 
känna samma glädje som vi gjorde när 
vi var yngre.   

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Caroline Dahlén

Det började som ett sommarjobb. Men nu håller tjejerna  
i Hertzögas A-lag fotbollsträningar för unga tjejer på Krono- 
parken varje vecka. Den multikulturella fotbollsskolan är 
möjlig tack vare pengar från Karlstads kommun. 

I svarta tröjor är ledarna från Hertzöga BK: Louise Johansson, 
Isabelle Johansson, Linnea Quist och Emma Scherrieble. I orange 
är Eva Omeirat och Johanna Eriksson från Ungdomar för trygghet.

FOTBOLLSSKOLAN DÄR  
BARA TJEJER ÄR VÄLKOMNA

VILL DU VARA MED PÅ DROP IN- 
FOTBOLLEN PÅ KRONOPARKEN?

Det är bara att komma till Fröding Arena 
på onsdagar mellan klockan 16.30 och 
18.00. Träningen är anpassad för ny- 
börjare mellan 9 och 13 år. Bara tjejer  
är välkomna.

SÖK PENGAR FÖR  
VERKSAMHETSUTVECKLING

Är du en stödberättigad förening som  
vill nå nya målgrupper? Då kan du få 
ekonomiskt stöd av Karlstads kommun. 
Kravet är att du driver ett avgränsat 
projekt med olika åtgärder för att nå  
nya målgrupper. Arbetet ska utgå från 
kommunens prioriterade målområden 
integration, jämställdhet och förutsätt-
ningar för personer med funktionsned-
sättning. Har du frågor? Hör av dig till 
Chinoor Palanijafi på kultur- och fritids- 
förvaltningen, telefon: 054-540 25 23.

Du kan också söka direkt via  
karlstad.se/uppleva-och-gora/foreningar 
eller skicka din ansökan till Karlstads 
kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 
651 84 Karlstad.



TOMMY ÄR EN AV KOMMUNENS NYA AMBASSADÖRER

Uppdraget, Isbarnen och  
Förrädarna av Camilla Lagerqvist

Läs om Maja och de andra barnens 
spännande uppdrag för att rädda olika 
personer undan tyskarnas förföljelser.

Pax-serien (Nistången, Grimmen, 
Mylingen, Bjäran och Gasten) av  
Åsa Larsson och Ingela Korsell

Urban fantasy-berättelser med magi  
och action. Två bröder är utvalda för  
att hjälpa till att försvara ett hemligt 
och magiskt bibliotek som är hotat  

av mörka krafter. 

Odinsbarn av Siri Pettersen 

En prisbelönt fantasyberättelse med 
rötter i den nordiska mytologin om  

det svanslösa odjuret Hirka.

Släppa taget av Katarina von Bredow

En igenkännande relationsbok om hur 
det är att gå i nian. Följ tvillingarna 

Stella och Elsa vars systerskap, vänskap 
och kärlek sätts på hårda prov.

Namn: Tommy Estblom  Ålder: 48 år  Jobbar som: Skolvaktmästare Gör på fritiden:  
Vaktar utvisningsbåset på FBK:s hemmamatcher. ”Jag är ständigt utvisad”. Umgås med  
familjen, hundarna, vänner och gillar att resa.

 DU HAR VÄL inte missat att 
Karlstads kommun låter medarbetarna 
synas i sina rekryteringsannonser som 
goda ambassadörer? Lärare, socialsekre-
terare, undersköterskor, enhetschefer...

Annonserna uppdateras med jämna 
mellanrum och nu är skolvaktmästaren 
Tommy Estblom ett av de nya ansiktena.

– Jag tyckte att det var en kul grej 
och lite ego är man väl också (skrattar). 
Jag är stolt över att jobba i Karlstads 
kommun, kan man göra något tillbaka,  
så varför inte. 

Spindeln i nätet
Som skolvaktmästare utgår Tommy från 
Ilandaskolan. Han reparerar och flyttar 

möbler, sätter upp tavlor och hyllor, 
hanterar nycklar, lagar, fixar och smörjer 
där det behövs. Han kör också ut all  
mat till förskolorna på Ilanda och Skåre.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är väldigt varierade arbets- 
uppgifter och man får mycket skön  
respons från eleverna. Det är häftigt  
att få följa eleverna från det att de  
går i förskolan till nian. Jag brukar  
säga till dem: ”Hos mig är dörren  
alltid öppen” om de vill komma  
och prata med en vuxen som inte  
är betygsättande. Det kan vara  
skillnad för dem.    
Text: Kristina Ohlsson

Tommy Estblom är skolvaktmästare och ny ambassadör för  
Karlstads kommun. 

– Hos mig är dörren alltid öppen om eleverna vill prata. 

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.
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9–12 ÅR
FRÅGA KOMMUNEN
HEJ BIBBLAN! HAR NI 
NÅGRA LÄSTIPS  
TILL BARNEN UNDER 
HÖSTLOVET?

13–16 ÅR

CHRISTINA NEU,  
PÅ STADSBIBLIOTEKETS 
BARNAVDELNING,  
TIPSAR…

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.



KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD

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

MÄT RADONHALTEN  
ENKELT HEMMA

Sådana här dosor kan du beställa av 
kommunen och själv mäta din radonhalt 
hemma. Radonhalten ska mätas mellan 
den 1 oktober och 30 april och mätningen 
bör pågå i minst två, men helst tre månader. 
Riktvärdet för radon i inomhusluften bör 
inte överskrida 200 becquerel per kubik- 
meter. Har du frågor kan du kontakta 
någon av kommunens miljöskydds-
inspektörer. Beställ mätdosor hos 
Kontaktcenter på 054-540 00 00.

LÄMNA OCH LÅNA SPORT- OCH 
FRITIDSPRYLAR PÅ FRITIDSBANKEN
Snart öppnar Fritidsbanken i Karlstad.  
Det är som ett bibliotek, men istället för 
att låna böcker så kan du gratis låna 
sport- och fritidsprylar under två veckor. 
Redan nu tar Fritidsbanken emot cyklar, 
gympaskor, skidor, hjälmar och andra 
sportartiklar från allmänheten. Lämna  
in dina begagnade prylar i Rudskyrkan  
på tisdagar, onsdagar och torsdagar 
mellan klockan 13.00 och 15.00 eller  
på Kronoparksskolan på måndagar och 
torsdagar mellan klockan 10.00 och 
15.00. Vid lämning på Kronoparken, ring 
innan på telefon: 054-540 32 66. Flera 
lokala aktörer ska driva Fritidsbanken  
i samverkan med Karlstads kommun. 

HÄR KAN DU ÅKA 
SKRIDSKOR

Norvalla ishall och Kobbs Arena har öppet 
för allmänhetens skridskoåkning. Även 
Tingvalla isstadion är öppen preliminärt 
från vecka 44. Skridskoåkningen är  
gratis för alla. På karlstad.se hittar du 
öppettiderna i ishallarnas kalendrar.

H A L LOW EENPA R A DEN  
DRAR GENOM STAN 
Klä ut dig och barnen och häng med 
Gundegabaletten i den årliga Halloween-
paraden som går genom centrala Karlstad 
den 24 oktober. Runt 12.30 går paraden 
från Soltorget mot Museiparken. Redan 
från klockan 10.00 kan barnen bli 
sminkade på Clarion Hotel Plaza där det 
också bjuds på filmvisning och gratis frukt  
och godis.

SNART DAGS FÖR HÖSTLOV. HÄR ÄR 
NÅGRA TIPS PÅ VAD DU KAN GÖRA:

LÄR DIG SERIETECKNING

Illustratören och serietecknaren Malin 
Biller lär ut hur man tecknar serier. 
Anmäl dig till hennes workshop i 
Skaparverkstan i Bibliotekshuset den 
29 oktober. Det blir enkla och roliga 
övningar för barn mellan 8 och 12 år 
från klockan 12.00–14.00. Anmälan 
görs från 23 oktober på 054-540 24 00.

HALLOWEENPYSSEL  
PÅ UNGDOMENS HUS

Den 28 och 29 oktober kan du 
Halloween-pyssla på Ungdomens hus. 
Mellan klockan 15.00 och 21.00 är 
pysselbordet uppdukat med möjlighet 
att göra kort, dekorationer och vara 
med på lagom skräckigt mys.

GRATIS IDROTT UNDER HÖSTLOVET

Kom och idrotta, dansa eller lek utan 
fasta tider, kostnader eller krav på 
prestation på drop in-idrott på Krono- 
parken, Rud och Vålberg. Det är gratis 
och du behöver inte anmäla dig innan, 
det är bara att dyka upp!

Plats: Rudsskolans idrottssal
Tid: 30 oktober, klockan 19.00–20.30
Ålder: Årskurs 6–9

Plats: Vålbergsskolans idrottssal
Tid: 30 oktober, klockan 20.00–21.30
Ålder: Årskurs 6 och uppåt

Plats: Fröding Arena
Tid: 1 november, klockan 16.30–19.00
Ålder: Årskurs 4–9

På karlstad.se/kulturlov kan du  
läsa mer om vad du kan göra  
under höstlovsveckan.

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 10 DECEMBER

24
OKTOBER

10
DECEMBER

ATT GÖRA PÅ  

 HÖSTLOVET


