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VI I KARLSTAD

tvingas leva på flykt, i extrem fattigdom 
och hunger.

– Vi vill sprida kunskap om hur det 
egentligen ser ut i världen och vad 
svenskt bistånd bidrar med. Och så vill 
vi inspirera dig som Karlstadsbo att 
vara med och skapa en mer hållbar 

värld. För det här är något vi gör 
tillsammans, säger Carin Jämtin. 

Fasadfilm och prylbytardag

Under Globala Karlstad 
arrangerar Karlstads kommun 

tillsammans med Sida en mängd 
olika aktiviteter för att inspirera 

till ett hållbart levnadssätt. Det blir 
allt från film på Rådhusets fasad och 
prylbytardag till hållbar matlagning 
och second hand-runda. Aktiviteterna 
arrangeras i samarbete med lokala 
föreningar, skolor och företag. 

– Vi hoppas att Karlstadsbor, skolor, 
företag och föreningar är med oss i 
arbetet för en rättvisare och mer hållbar 
värld, säger Ulf Nyqvist.

 KARLSTAD är, tillsammans med fem 
andra kommuner i landet, en global 
kommun i samarbete med Sida.

– Det betyder att vi är en kommun 
som tänker globalt och agerar lokalt. 
Vad vi gör här i Karlstad har påverkan 
på andra sidan jorden. Genom vårt 
arbete kan vi vara med och 
bidra till att uppnå de 
globala målen för 
hållbar utveckling, 
säger Ulf Nyqvist. 

Sprider kunskap

De globala målen ska 
uppnås till år 2030 i alla 
länder. Men den som följer medie- 
rapporteringen kan ibland uppleva det 
som att världen bara blir sämre. Så är 
faktiskt inte fallet, berättar Carin 
Jämtin, generaldirektör på Sida.

– Fattigdomen i världen sjunker, 
folk lever längre och fler barn än 
någonsin går i skolan. 

Samtidigt står världen inför stora 
klimatutmaningar och människor 

Tänk globalt och agera lokalt! Genom arrangemanget Globala Karlstad 
1–13 oktober vill Karlstads kommun tillsammans med bistånds-
myndigheten Sida inspirera dig som Karlstadsbo att agera för en  
mer hållbar framtid. 

– Genom att göra enkla val i vår vardag så kan vi faktiskt bidra till att 
skapa en bättre värld, säger Ulf Nyqvist, kommundirektör i Karlstad. 

BIDRA TILL EN 
BÄTTRE VÄRLD  
PÅ HEMMAPLAN 

Tryck: Exakta Print AB,  
ISO 14001-certifierat tryckeri.  
Tryckt på FS C-märkt papper.
Upplaga: Cirka 47 000 ex.
Distribution: Posten, delas ut  
till alla hushåll i Karlstads kommun.

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

GLOBALA KARLSTAD

SE PROGRAMMET  

PÅ MITTUPPSLAGET

Världens länder har kommit överens  
om 17 mål, Agenda 2030, som  

ska hjälpa oss att avskaffa extrem 
fattigdom, minska ojämlikheter och 
ojämställdhet och lösa klimatkrisen.  
För att nå målen krävs engagemang  

hos världens ledare, våra lokala  
politiker och hos alla medborgare. 

MÅL SOM BERÖR OSS ALLAUlf Nyqvist, kommundirektör, Karlstads kommun  
och Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.
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Att byta, låna, hyra eller dela på prylar i stället för att  
köpa nytt är olika sätt att leva mer hållbart. Trenden med  

delning växer och i Karlstad är vi öppna för att dela med oss. 
– Det finns en kultur av att vara hjälpsamma här, säger  

Henric Barkman, projektledare för Karlstad delar. 

 MÅNGA NYA DELNINGSINITIATIV 

har startats just i Karlstad och Värm-
land, bland annat Fritidsbanken, 
Off2off, To Use och Skåpet Tage. 
Initiativen går ut på att återanvända 
resurser och dela på prylar och tjänster, 
ibland mot betalning och ibland helt 
gratis. Till exempel kan ett grannskap 
dela på en stege i stället för att alla 
hushåll äger en varsin.

– Hälften av Karlstadsborna tycker 
att de har för mycket prylar och 84 
procent är öppna för idén att minska sin 
konsumtion de närmsta åren. Samtidigt 

är vi positivt inställda till att byta och 
låna prylar, berättar Henric. 

Spara pengar och gör nytta

– Vi är rätt bra på att byta, låna, 
reparera och handla second hand i 
Karlstad. Vi har räknat till 140 olika 
delningsmöjligheter i kommunen, säger 
Charlotte Wedberg, projektledare.  

Alltifrån utegym och lånecyklar till 
applösningar och uthyrningstjänster 
finns här. 

– Folk använder delningsalternativ 
för att spara pengar, för att det är 

praktiskt, bra för miljön och för att de 
vill göra nytta för andra, säger Henric. 

Nu börjar fler företag att haka på 
trenden. Projektet Karlstad delar vill 
stötta framväxten av fler initiativ och 
deltagare. För att underlätta för Karlstads-
borna att hitta de hållbara initiativ som 
finns lanserar projektgruppen Smarta 
kartan. 

– Den bygger vidare på kommunens 
återbrukskarta och blir en karta för en 
hållbar livsstil. Vem som helst kan lägga 
till initiativ som visar var i Karlstad du 
hittar platser för delningslösningar.   
 Text och foto: Lovisa Lagneryd

KARLSTAD DELAR

KARLSTAD DELAR

Vad betyder delningsekonomi?
Delningsekonomi kallas ibland gemensam 
konsumtion och är en växande trend där 
man byter, lånar, hyr eller delar prylar och 
tjänster med varandra. På det sättet tar vi 
till vara på det vi har till hands, använder det 
effektivare och skapar utrymme för nya 
kreativa idéer. Delningsekonomi kan också 
bidra till gemenskap och en enklare vardag.

Hur börjar jag dela?
Enkla sätt att komma i gång med hållbara 
alternativ är att reparera och återanvända 
dina prylar, handla eller skänka till second 
hand, låna sportutrustning på Fritidsbanken, 
sälja något på Blocket, testa tjänsterna To 
Use och RESQ Club eller köpa lokala 
produkter från en Reko-ring. 

På biblioteken i Vålberg och Kronoparken 
kan du låna mer än bara böcker, till exempel 
brädspel, verktyg och instrument.

På karlstad.se/karlstaddelar kan du läsa 
mer. Följ gärna Karlstad delar på Instagram.

Hur kan jag delta?
Byt prylar! 

Alla nyfikna är varmt välkomna  
till Prylbytardagen på Tingvalla- 

gymnasiet den 5 oktober. 
Läs mer på sidan 5.

Projektledarna för Karlstad delar, Charlotte Wedberg och Henric Barkman, 
ser att många vill dela med sig i Karlstad.



Den 1–13 oktober är globala frågor i fokus när 
Karlstads kommun tillsammans med Sida arrang-
erar Globala Karlstad. Låt dig inspireras att agera 
lokalt och på så vis påverka globalt, både i det 
stora och det lilla. Varmt välkommen att uppleva 
utställningar, prylbytardag, fasadfilm och hållbar 
matlagning! Det mesta är gratis och öppet  
för alla. Läs mer på karlstad.se/globalakarlstad
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PROGRAM GLOBALA KARLSTAD

THE BIGGEST LITTLE FARM  
PÅ ARENAN

Se dokumentären The Biggest Little Farm om det amerikanska 

paret som lämnade stadslivet för att med blod, svett och tårar 

som insats förvandla 80 hektar död mark till ett fruktbart 

jordbruk, helt och hållet baserat på ekologiskt hållbara  

praktiker och med biologisk mångfald som ledord.

Tid: 4 oktober klockan 19. Plats: Arenan i Bibliotekshuset.

4 ok
to

be
r

Den 5 oktober kan du testa att göra rep av återbrukat material 
med en repslagningsmaskin. Den 12 oktober skapas det robotar 
av återbruksmaterial och du kan fläta näverslöjd.

Tid: 5 och 12 oktober klockan 13–16. Plats: Skaparverkstan i 
Bibliotekshuset. Aktiviteten är lämplig för barn i åldern 8–13 år. 
Fri entré, ingen föranmälan behövs. 

ÅTERBRUK OCH PYSSEL  
I SKAPARVERKSTAN5&12 ok

to
be

r

INV IGNING 
OCH VÄRLDSPREMIÄR

Globala Karlstad invigs på Stora torget torsdagen den 3 oktober 
klockan 18. Upplev de globala målen på ett annorlunda sätt då 
Rådhusets fasad förvandlas till en bioduk. Låt de 17 globala 
målen gå rakt in i ditt hjärta! Världspremiär klockan 19, filmen 
visas sedan regelbundet på Rådhusets fasad till klockan 22. Du 
kan även se den 4 och 5 oktober.

Maria Selin, chef för generaldirektörens stab på Sida och Niklas 
Wikström (L), kommunalråd från Karlstads kommun, invigningsta-
lar. Kulturskolan bjuder på sång och dans, Scandic och Löfbergs 
bjuder på Fairtradefika och Karlstads kommun på choklad och 
ekologiska godsaker. Prova olika sportprylar hos Fritidsbanken, 
som finns på plats.
Tid: Torsdag 3 oktober klockan 18.  
Plats: Stora torget. Fri entré.

De Globala målen lyser upp Rådhusets fasad 

Plats: Rådhuset. Tid: 3, 4 och 5 oktober klockan 19–22. 

3 ok
to

be
r

Utställningen lyfter 
frågor om jämställd-
het, normer och vad 
det innebär att vara 
pappa. Frågor som är 
angelägna i så väl 
Zambia som här i 
Karlstad. Sverige var 
först att införa delad 
föräldraledighet, men 
svenska män tar 
fortfarande ut en 
betydligt mindre del än 
kvinnor. Något som får 
negativa konsekvenser 
för både familj och 
samhälle. I Zambia är 
jämställdhetsarbetet 
ett verktyg för att 
bekämpa fattigdomen. 

Datum: Från 3 oktober till och med 3 november.  
Plats: Värmlands Museum.

FOTOUTSTÄLLNING  
ZAMBIAN DADS3 ok

to
be

r
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PROGRAM GLOBALA KARLSTAD

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

ÅTERVINNINGENS DAG 
12 oktober sätter Karlstads Energi återvinning i 
fokus på kommunens sex återvinningscentraler. 
Lär dig hur du återvinner smartare och var med 
och tävla om en elcykel. På alla centraler kommer 
besökarna att bjudas på kaffe och bullar.

Lär mer på karlstadsenergi.se

12 ok
to

be
r

Den 10 oktober är det extraöppet och fina erbjudanden i Karlstads 
second hand- och återbruksaffärer. Se erbjudanden och alla 
butiker som är med på karlstad.se/globalakarlstad

SECOND HAND-RUNDA 
MED MASSOR AV BUTIKER10 ok

to
be

r

Den 11 oktober blir det fokus på hållbarhet i Mitt i City! Träffa 
Emma Sundh, influencer inom mode, inredning och hållbarhet. Ta 
del av inredningstips och lyssna på hennes inspirerande föreläs-
ning “Återbruk och klimatsmart inredning” i Återbruksstudion som 
tillfälligt byggs upp från måndag 30 september i Mitt i City med 
grejer från Solareturen. Emma signerar även boken “Gör skillnad”.

Alain Grenard, kostchef på gymnasieförvaltningen, finns på plats 
och lagar mat av livsmedel som närmar sig bäst före-datum och 
riskerar att bli matsvinn. En kulinarisk och hållbar matupplevelse 
utlovas! Coop Värmland visar Karma-appen som syftar till att 
minska matsvinn i butiken. 

Karlstad delar, Fairtrade City, hot- och våldsteamet, samtalsakuten 
och krismottagningen för män – alla från Karlstads kommun finns 
på plats och berättar om sina verksamheter. Genom Sidas quiz 
Fakta eller fiktion kan du testa hur bra koll du har på läget i 
världen och samtidigt uppdatera din världsbild. På plats finns  
även Karlstads tjejjour, föreningen Föräldrastödet i Värmland  
och föreningen Bufff som stöttar barn med förälder i häkte  
eller fängelse.

Tid: Fredag 11 oktober, klockan 11–15. Fri entré.  
Emma Sundhs föreläsning är klockan 12. Plats: Mitt i City.

HÅLLBAR MATLAGNING OCH 
KONSUMTION I MITT I CITY11 ok

to
be

r

Kom och fynda hållbart på prylbytardagen! 
Byt grejer med Per Åslund och Jesper Olofsson, FBK, 
eller Emma Sundh, journalist och influencer.

Har du prylar hemma som du inte använt på ett tag och som 
kan komma till användning hos någon annan? Ta med dig dina 
saker i fint skick och byt till dig nya – helt gratis! Du lämnar in 
dina prylar i förväg.

Jesper Olofsson och Per Åslund, ishockeyspelare från 
Färjestad BK, är några av de Karlstadsbor som skänker prylar 
till prylbytardagen, bland annat ett par begagnade hockeybyxor. 

Varför är det viktigt att leva hållbart?
– Det är viktigt för barnen och våra kommande generationer att 
vi värnar miljön, säger Per Åslund.

– Med tanke på vad forskningsstudierna visar finns det ingen 
annan väg. Vi måste leva hållbart för planetens skull, säger 
Jesper Olofsson.

Tid: Lördagen den 5 oktober, klockan 11–14.  
Plats: Tingvallagymnasiet, Tingvallagatan 6, Karlstad.  
Fri entré. På karlstad.se/globalakarlstad hittar du all 
information om vad du kan byta och hur det går till. Observera 
att prylarna ska lämnas in tidigare.

Passa också på att ta en god fika i Matsvinnskaféet med 
medarrangören Naturskyddsföreningen och utställarna To Use, 
Bulten Bike, Solsta Cykel, Karlstad FN-förening, Karlstads 
bilkooperativ och Move About. 

5 ok
to

be
r BYT BYXOR MED PER ÅSLUND 

PÅ PRYLBYTARDAGEN

Emma Sundh
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 I SVERIGE KASTAS 43 000 ton mat 
varje år bara från förskole- och skolkök. 
Karlstads kommun har de senaste åren 
arbetat för att minska slöseriet och göra 
mathållningen i storköken mer hållbar 
genom att köpa mer ekologiskt och 
närproducerat. Nu fortsätter Karlstads 
skolor satsningen på att minska 
matsvinnet.

– Rädda maten-lådan har fått ett 
väldigt gott mottagande när vi har testat 
konceptet. Skolorna uppskattar det 
mycket, säger Linnea Olsson, koststrateg 
på barn- och ungdomsförvaltningen.

Skolorna slipper slänga mat

– Vi vill inte slänga vår fina mat som är 
lagad från grunden, säger Alain. Genom 
matlådorna får gymnasieleverna tillgång 
till mat de inte annars skulle ha lagat 

och det kan ge inspiration.
I slutet av lunchserveringen kontroll-

erar kockarna kvaliteten på de rester som 
blivit kvar. En del mat går att återan-
vända i skolköket, en del rester passar 
bra att ta om hand i matlådor. Matlådor 
som gymnasieelever och medarbetare på 
förskolor, grundskolor och gymnasier 
kan köpa med sig samma dag.

– Då mättar maten magarna i stället 
för att hamna i soporna, säger Alain. 
Här på Älvkullegymnasiet serverar vi 
sex olika bufféer till 1 200 elever och 
målet är att kasta max tio kilo per dag.

– All mat som vi slipper slänga gör 
att vi är med och minskar negativ 
påverkan på klimat och miljö, säger 
Linnea. På vissa skolor har vi efter 
elevernas önskemål tagit bort sophinken 
helt. De yngre visar vägen.  
 Text: Lovisa Lagneryd. Foto: Lisa Härdne

Från och med i höst erbjuder alla skolor nya  
Rädda maten-lådan. Skolpersonal och gymnasieelever kan plocka 

ihop matlådor till en billig peng när det blivit lunchmat över.
– Vi slipper slänga fin mat som går att äta, säger  
Alain Grenard, kostchef i Karlstads kommun. 

Så räddar du matresterna
• Titta, lukta och smaka på maten 

och råvarorna. Lita mer på dina 
sinnen än bäst-före-datumen. Var 
bara uppmärksam på märkningen 
”sista förbrukningsdag”.

• Planera ett steg i förväg – vad blir 
över som du kan använda i en 
annan maträtt? Du sparar tid och 
pengar när du använder rester för 
att dryga ut nästa måltid.

• Prova att riva ner lite trötta 
grönsaker i brödbaket tillsammans 
med buljong du fått över. Brödet blir 
saftigt och gott!

• Vänta med att blanda. Om du inte 
blandar grönsalladen och dress-
ingen kommer salladen att hålla 
längre.

• Töm kylskåpet på rester och gör en 
omelett eller enkel wok.

• Testa att laga mer vegetariskt med 
baljväxter som bönor och linser.

• Frys ned matlådor så håller de 
längre. Tänk på: Maten ska hållas 
varm eller kylas ned direkt för att 
inte bli dålig. Maten ska nå minst 
72 grader när du värmer upp den.

RÄDDA
MATEN Koststrategen Linnea Olsson och kostchefen 

Alain Grenard visar stora och lilla Rädda 
maten-lådan som nu erbjuds i skolorna.
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 – INGEN MÄNNISKA ska tvingas leva 
med hot och våld. Vi ger hjälp till 
våldsutsatta vuxna så att de får en trygg 
livssituation, säger Veronica Eriksson 
som är ärendehandledare på familje-
våldsenheten. 

Kommunens hot- och våldsteam  
ger råd och praktiskt stöd till personer 
som är drabbade av någon form av hot 
eller våld – det kan vara fysiskt, 
psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt. All 
kontakt med teamet är frivillig och följer 
tystnadsplikt. 

– Vi är som spindeln i nätet och 
hjälper till med rätt kontakter. Om det 
behövs hittar vi akuta lösningar och 
sedan följer vi upp tills personens 
situation är stabil igen, säger Veronica. 

Praktisk och direkt hjälp 

Hjälpen ser olika ut. En del behöver 
snabbt få skydd genom skyddat boende 
eller tillfälligt boende på hotell. En del 
behöver praktiskt stöd att komma på 
fötter genom att ansöka om skilsmässa, 
söka ekonomiskt bistånd, ha kontakt 
med Försäkringskassan och olika 
myndigheter eller få hjälp att bryta en 
social isolering. En del vill bara prata 
med någon och ventilera sin situation. 

– Vi möter till exempel personer som 
är utsatta för våld i sin parrelation och 
personer som är utsatta för hedersrelate-
rat våld och förtryck. Senaste året har vi 
sett en viss ökning av utsatthet kopplat 
till prostitution och människohandel och 
hot kopplat till kriminella gäng. 

Känner du dig hotad eller rädd? Eller tror du att  
någon i din närhet är utsatt för hot eller våld? Då finns det stöd 
och hjälp att få. Kommunens hot- och våldsteam hjälper utsatta 

att komma tillbaka till ett tryggt liv. 

Teamet ser först till att bevilja akuta 
insatser om det behövs, för att sen göra 
den fullständiga utredningen av 
hotbilden, så att hjälpen inte dröjer. 

– Att bli utsatt kan vara förknippat 
med skuld och skam. Det är alltid den 
utsatta som själv väljer om hen vill ha 
kontakt med oss. Om det behövs kan vi 
mötas upp på en neutral plats så att det 
känns säkert och tryggt att få hjälp. 

Vad kan vi runt omkring göra? 

– Våga fråga! Det är viktigt att vi är 
uppmärksamma och frågar om något 
inte verkar stå rätt till. Kanske får du 
inget svar först, men när personen väl är 
redo så blir det lättare att våga berätta 
och söka hjälp.

Text och foto: Lovisa Lagneryd

ÄR DU UTSATT 
OCH BEHÖVER NÅGON  

ATT PRATA MED?

Socialjouren (kvällar, nätter och helger): 

054-540 50 54 eller 054-540 54 14 

Samtalsakuten: 054-18 00 50  

Alla kvinnors hus: 054-18 30 34 

Krismottagningen för män: 054-18 01 54 

Brottsofferjouren: 054-18 75 75 

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50 

Vid akuta fall ska du alltid kontakta 
polisen, ring 112 eller 114 14.

Kontakta teamet
Hot- och våldsteamet har tystnadsplikt och 
anmälningsskyldighet vid kännedom eller 
misstanke om att ett barn far illa. 

Du får kontakt med teamet genom att ringa 
Kontaktcenter och välja alternativet Omsorg och 
hjälp: 054-540 00 00. Där når du någon att 
prata med under kontorstider.

Du kan också få kontakt med teamet via 
mejl: karlstadskommun@karlstad.se eller 
genom att skriva i appen Mitt Karlstad.

     HJÄLP TILL 
VÅLDSUTSATTA 

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

Veronica Eriksson och hennes kollegor i kommunens 
hot- och våldsteam finns på plats i Mitt i City den 
11 oktober för att svara på frågor.



Den 5 oktober är det Djurens dag i 
Mariebergsskogen med olika roliga 
aktiviteter om och med djur.

Höstlovet blir mysigt med skattjakt 
och tipspromenad i skogen, rykande 
varm soppa och utelek där barnen kan 
passa på att leta kastanjer och samla 
vackra höstlöv. Var med på den 
spännande Rovdjursstunden i Naturum 
Värmland och träffa Dagens djur i 
Lillskogen, pyssla och bli världens  
bästa djurspanare. 

Från september till mitten av oktober 
är Naturumhuset stängt för reparation. 
Då är i stället Holken öppen varje dag 
klockan 11–17 med tipspromenad, 
guidningar samt fika och lunch på kafé 
Spillkråkan. 

Höstlovsaktiviteter: 28 oktober– 
3 november. Tid: Klockan 11–17. På 
mariebergsskogen.se kan du läsa mer.

Välkommen att fira Väse samhälle 150 år! 
Det blir höstmarknad med lokalproducerat 
vid stationsrondellen, tipspromenad med 
bilder från gamla Väse, sightseeingtåg, 
barnteckningar med temat Väse om 150 
år, korvgrillning i Vilda parken, sång på 
Granberga, uppvisning av räddnings- 
tjänsten och mycket mer.  
Tid: 26 oktober klockan 11–15.  
Plats: Väse.

Var med och trotsa höstmörkret genom att 
springa Energiruset i Mariebergsskogen 
den 7 november. Energiruset är en löp- 
tävling för hela familjen i distanserna 2 
och 5 kilometer. Eftersom vissa delar av 
banan saknar belysning rekommenderas 
pannlampa.

Loppet arrangeras av Karlstads Energi 
och IF Göta. Karlstads Energi skänker 20 
kronor för varje deltagare som genomför 
loppet till avdelningen Barn- och ungdoms-
medicin på Centralsjukhuset i Karlstad.
När? Torsdag 7 november, klockan 18. 
Var? Mariebergsskogen. På energiruset.se 
hittar du starttider och anmälan.

HÄRLIG HÖST I MARIEBERGSSKOGEN

SPRID ENERGI I HÖSTMÖRKRETSIMMA SOM EN SJÖJUNGFRU

VÄSE FIRAR 150 ÅR

Kom och upplev Sundstabadet! På 
relaxavdelningen NJUTA möts du av en 
avkopplande oas där du kan njuta av de 
eteriska dofterna i aufgussbastun, still- 
heten i hamamrummet och hettan i ång- 
bastun. För dig som vill träna finns tre 
bassänger, vattenträningspass och kurser.

För barn med god vattenvana startar 
sjöjungfruskolan igen. Kursen riktar sig till 
barn 7–12 år som vill lära sig simma som 
en riktig sjöjungfru under vattnet. Erfarna 
simlärare som är utbildade mermaiding-
instruktörer håller kursen. Under hösten 
hålls två kurstillfällen, med start vecka 42 
och vecka 47. Första kursen startar torsdag 
17 oktober, med totalt fyra kursträffar. 

På karlstad.se/sundstabadet kan du 
läsa mer om utbudet.

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. NÄSTA NUMMER AV VI I KARLSTAD KOMMER DEN 5 DECEMBER.5

DECEMBER

Rose-Marie Andersson, närings- 
livsutvecklare i Karlstads kommun.

AKTUELLT I KARLSTAD

Är du företagare? Ska du starta upp en ny 
verksamhet? Med Företagsservice får du 
som företagare en enkel kontakt med 
kommunen, hjälp med dina ärenden och 
svar på dina frågor. 

Det kan handla om bygglov och brand- 
skydd, alkoholtillstånd eller andra frågor 
inom teknik, fastighet, miljö och hälsa.  
Få rätt hjälp från början. Du sparar tid  
och pengar genom att boka tid för ett 
möte hos Företagsservice. På mötet får  
du träffa våra medarbetare från olika 
verksamheter vid samma tillfälle. Det  
är enkelt och anpassat för dig.

Du bokar tid med Företagsservice via 
vår e-tjänst eller genom att ringa Kontakt-
center, 054-540 00 00. På karlstad.se 
hittar du mer information.

FÖRETAGSSERVICE


