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Sabina Gómez Jansson, 
enhetschef, arbets- 

marknads- och social- 
förvaltningen

– Genom att arbeta med att öka möjlig-
heten för alla barn och vuxna att leva  
ett liv utan hot och våld ökar den fysiska 
och psykiska hälsan. Vi ökar möjligheten 
för flickor och kvinnor att leva i ett jäm- 
ställt samhälle och vi försöker synliggöra 
de dubbelt utsatta grupperna av vålds-
utsatta barn och kvinnor och minska 
diskrimineringen mot dem.
 

P-O Haster, miljöstrateg, 
miljöförvaltningen
– I mitt arbete bidrar  
jag till en bättre värld 
genom att driva på 

utvecklingen av miljö- 
arbetet i kommunen. En av mina främsta 
uppgifter är att stötta och skapa förut-
sättningar för ett framgångsrikt miljö-
arbete. Givetvis försöker jag leva som  
jag lär, genom att till exempel cykla till 
mina möten, välja miljömärkta produkter 
och skippa plastmuggen. En personlig 
utmaning för mig är att luncha mer grönt.

Per-Anders Bergman, 
direktör, teknik- och 

fastighetsförvaltningen
– Bland annat så arbetar  

vi med biologisk mångfald, till exempel 
genom att vi inrättar naturreservat.  
Vi har en fossilfri fordonsflotta för 
koncernen, vi ser till att vi har rent  
vatten genom att allt avloppsvatten  
renas i våra reningsverk och vi arbetar  
med hållbara städer, genom att bygga 
infrastruktur och byggnader som ska 
fungera över lång tid. 
 

Klara Perhamre, projekt- 
ledare, barn- och 
ungdomsförvaltningen
– Jag arbetar för att barn 
och unga i kommunens 
förskolor och skolor ska ha 
en så giftfri miljö som möjligt. Stort  
fokus läggs på att upphandla hållbara 
produkter utan skadliga kemiska ämnen 
som verksamheten kan köpa. På barn-  
och ungdomsförvaltningen arbetar vi  
också aktivt med hållbara skolmåltider 
och med att minska matsvinnet. 
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VI I KARLSTAD 

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. 

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

MÅL SOM BERÖR OSS ALLA

Tänk globalt och agera lokalt! Genom arrangemanget  
Globala Karlstad 12–18 oktober vill vi inspirera dig  
som Karlstadsbo att agera för en mer hållbar framtid.  
Vad vi gör här i Karlstad har påverkan på andra sidan  
jorden. Läs mer på karlstad.se/globalakarlstad

BIDRA TILL EN BÄTTRE  
VÄRLD PÅ HEMMAPLAN

Hur bidrar du till en bättre värld?

mailto:karlstadskommun%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
mailto:mailto:katarina.lindstrom%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
https://karlstad.se/globalakarlstad
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 I SLUTET AV MAJ ÖPPNADE Sola 
byggåterbruk vid gamla flygfältet på 
Sommarro. 

Här kan du hitta allt mellan himmel 
och jord. Till och med kundvagnar eller 
varför inte en lekställning. Det är inte bara 
second hand, på Sola byggåterbruk finns 
också en hel del nya saker. Till exempel när 
företag gör felbeställningar, då kan en 
hel del grejer hamna här och få nya ägare.

– En tredjedel av allt avfall i  
Sverige kommer från fastighets- och 
byggsektorn. Det står för en femtedel  
av Sveriges klimatpåverkan, säger 
handledaren Helena Kjäll.

Målet: Ett arbetskooperativ

Genom att skänka byggvaror hit och 
handla gör du inte bara en insats för 

miljön. Du stödjer också människor  
att komma ut i arbete.

Sola byggåterbruk är en arbets- 
rehabiliterande verksamhet. Här arbetar 
tolv personer som alla strävar efter att  
bli självförsörjande. Tanken är de ska 
driva byggåterbruket vidare som ett 
arbetskooperativ.

– När du får känna sig behövd och 
göra saker du är bra på, så försvinner 
mycket negativa upplevelser som man 
har med sig i bagaget och det öppnas 
nya vägar, säger Björn Andersson som 
också är handledare.

Nicklas fick en fast tjänst

Nicklas Oppermann arbetade tidigare  
på hunddagiset Solatassen i tre år, men 
tyckte det blev lite enformigt till slut.  

På Sola byggåterbruk hämtar han varor, 
flyttar runt grejer på lagret, lyfter av och 
ur på släpen och bygger. Nyligen blev 
han fast anställd.

– Det känns bra att kunna säga att 
man har ett arbete. Nu är det på riktigt, 
det är någonting jag har strävat efter 
länge, och dessutom på ett ställe som  
jag trivs väldigt bra på.

Öppet på fredagar

Två gånger i veckan åker de ut och 
hämtar varor. På fredagar är det öppet 
för allmänheten att komma och handla. 

Priset på byggåterbruket är oftast  
en tredjedel av nypris. De ska gå runt 
ekonomiskt men får samtidigt inte 
konkurrera med andra företag.

– Alltid när vi får in varor så rengör 
vi dem, demonterar eller renoverar. 
Medarbetarna här har många olika 
kompetenser, vilket utvecklar verk- 
samheten, säger Björn.

Bra snurr från start

Det har varit full rulle på Sola bygg-
återbruk ända sedan starten. Kylskåp 
och spisar har gått bäst hittills. 

Om man har varor att skänka,  

hur ska man göra?

– Du kan mejla eller ringa till oss  
så kommer vi och hämtar grejerna.

Kontakta Sola byggåterbruk via  
mejl sola_byggaterbruk@outlook.com 
eller ring 070-551 04 42.  

 Text: Kristina Ohlsson Foto: Mikael Almehag

Kylskåp, stängsel, dörrar, fönster och toaletter. På  
nystartade Sola byggåterbruk kan du köpa bygg- och 
vitvaror men också skänka sådant du vill bli av med. 

FLERA VINSTER MED SOLA BYGGÅTERBRUK

Nicklas Oppermann,  
trivs bra med sitt nya jobb.

Björn Andersson och Helena Kjäll  
är handledare på Sola byggåterbruk.

mailto:sola_byggaterbruk%40outlook.com?subject=
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Den 12–18 oktober är globala frågor i fokus när Karlstads 
kommun arrangerar 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, inspirerande föreläsningar och second  
hand-runda! Det mesta är gratis och öppet för alla.  
Läs mer på karlstad.se/globalakarlstad

PROGRAM GLOBALA KARLSTAD

KLIMATET – EN 
AV VÅRA STÖRSTA 
UTMANINGAR 
Klimatförändringarna är en av vår tids största 
utmaningar. Alla länder måste gemensamt se 
till att begränsa all negativ påverkan på vårt 
klimat. Effekterna av klimat förändringarna 
påverkar alla människor och länder på jorden. 
De som drabbas hårdast är de som lever i 
 fattigdom. 

Förändrat klimat orsakar bland  mycket annat 
naturkatastrofer som torka, vattenbrist,
översvämningar, orkaner och  kollapsade 
ekosystem. Den globala  medeltemperaturen 
ligger nu 1 grad över för industriell tid.

Mål 13 handlar om alla länders ansvar att 
motverka människans negativa påverkan på 
klimat och miljö. Åtgärder för att förhindra 
klimatförändringen ska därmed finnas med i 
alla politikområden och i all  samhällsplanering. 
Varje land ska också stärka sin förmåga att 
hantera klimatrelaterade kriser.

Foto: Alto Crew/Unsplash. Materialet har producerats med stöd från Sida. Sida har ej deltagit i produktionen och ansvaret för innehållet är utgivarens. Svenska FN-förbundet, maj 2020. 

fn.se/agenda2030AGENDA 2030 –  DE 17 GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Klimatavtalet är ett avtal där 
alla världens länder har enats 
om att bekämpa klimatför-
ändringarna med målet att 
hålla den globala temperatur-
ökningen under 2 grader.

SFN-Globala-malen-affischserie-2020-50x70-final.indd   14SFN-Globala-malen-affischserie-2020-50x70-final.indd   14 2020-07-28   11:04:122020-07-28   11:04:12

Utställningen Flicka från FN 
visas i Bibliotekshusets 
entréplan och våning 2. 
När? Till och med den  
19 oktober.  

Utställningen Faces of  
Conflict & Hunger visas  
på Värmlands Museum.  
När? 14 oktober–15 november.

Utställningen Agenda 2030  
visas på Naturum Värmland.  
När? 12 oktober–15 november.

TRE UTSTÄLLNINGAR 
MED GLOBALT TEMA12 ok

to
be

r

FÖRELÄSNINGAR OM VÄGAR  
OCH STÖD FÖR UNGA VUXNA
Vill du veta mer om det stöd som ges till unga  
i Karlstads kommun? Den 17 oktober är det  
flera föreläsningar på Ungdomens hus (UNO)  
om ungas hälsa. Föreläsningarna vänder sig  
till dig som är ung, vårdnadshavare, anhörig  
eller som möter unga i ditt arbete.

13–13.10 Jennie Fröling, projektkoordinator, 
berättar hur arbetsmarknads- och socialför- 
valtningen i Karlstad arbetar för att bidra till  
de globala målen. 

13.10–13.40 Dopning – en sund själ i en sund 
kropp? Stefan Gräsberg, ANDT*-samordnare. 

13.40–14.10 Unga berättar själva om sin väg, 
presentation av verksamheterna Horisont och 
Värmlands framtid, med Madelene Holmberg  
och Lisa Larsson. 

14.10–14.40 En väg ur missbruk, presentation  
av verksamheten Nexus, med Kurt Flyman och 
Ann-Sofie Falk. 

14.40–15.00 Tid för frågor. 

Föranmälan krävs, max 40 personer, så det är 
först till kvarn som gäller. Gå in och anmäl dig  
på karlstad.se/globalakarlstad

* ANDT är en förkortning av alkohol, narkotika,  
dopning, och tobak.

17 ok
to

be
r

Den 17 oktober har Karlstads  
second hand- och återbruks- 
affärer extraöppet med massa  
fina erbjudanden. 

Alla erbjudanden och information 
om vilka butiker som är med hittar 
du på karlstad.se/globalakarlstad

SECOND HAND-RUNDA  
MED MASSOR  
AV BUTIKER

17 ok
to

be
r

https://karlstad.se/globalakarlstad
https://karlstad.se/globalakarlstad
https://karlstad.se/globalakarlstad
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PROGRAM GLOBALA KARLSTAD

HANDLA NÄRPRODUCERAT VIA REKO-RINGEN
Reko-ringen har blivit ett smart sätt för producenter  
att sälja lokalproducerad mat på Facebook helt utan 
mellanhänder. Idag finns ett 70-tal lokala livsmedels-
producenter anslutna till Reko-ring Karlstad och i 
Facebook-gruppen finns över 12 000 medlemmar  
som har möjlighet att handla. Alla varor måste beställas 
i förväg via Facebook-gruppen. Överlämning av varorna 
sker på onsdagar mellan klockan 17 och 18 på 
parkeringen vid Sundstabadet.

Även Molkom har en Reko-ring. De har samma  
upplägg, men med utlämning av varor varje tisdag 
jämna veckor mellan klockan 18 och 18.30 på 
parkeringen vid busshållplats Molkom Graninge.

13&14 ok
to

be
r

LAPPA OCH LAGA PÅ  
SKAPARVERKSTADEN17 ok

to
be

r

Skaparverkstaden i Bibliotekshuset erbjuder aktiviteten 
Lappa, laga och fixa, en workshop för barn mellan 9 och 
13 år, lördagen den 17 oktober. Max 15 deltagare.

…du driver bloggen undertian.com 
och har släppt böckerna Portionen 
under tian och 300-kronorsveckan. 

Berätta mer om dig själv?
– Jag är från Göteborg, är utbildad 
dietist och har drivit Portionen under 
tian i fem år nu. Jag gillar att laga  
mat som är bra för hälsan, plånboken 
och planeten. Det började med att  
jag som dietist hade patienter som  
sa att de inte hade råd att äta bra 
mat och då ville jag visa att det  
inte behöver vara dyrt att äta bra.

Vad ska du prata om i Karlstad?
– Jag vill ta död på myten om att  
all bra mat är dyr. Det finns många 
bra billiga råvaror såsom baljväxter, 
spannmål och rotfrukter, sådant vi 
behöver äta mera av. Jag kommer 
också prata om att vi äter för  
lite grönsaker och mer kött än vi 
behöver, både hälsomässigt och 
klimatmässigt. Jag vill inspirera till  
att äta mer växtbaserat i vardagen. 

Och sen är din grej att äta  
maten utomhus.
– Ja, det är ett sådant himla härligt 
sätt att vara ute i naturen och 
samtidigt ha ett mål med sin lilla tur, 
all mat blir dessutom mycket godare 
utomhus. Det är ett billigt nöje  

och lite extra aktuellt i de här  
tiderna när man inte kan umgås 
inomhus lika mycket.

Kan du ge exempel på några  
billiga och bra livsmedel?
– Något som är väldigt billigt att 
använda är linser. Och gula ärtor,  
det kan man ha i lasagne, göra  
biffar av, ha i pastasås, i soppa  
och pajdeg. 

Hur tänker du kring ekologiskt,  
det är ju ofta inte så billigt?
– Det finns delade meningar om  
vilka varor som ska ätas ekologiskt 
och hur vi ska förhålla oss till det. 
Men äter du frysta grönsaker,  
baljväxter och spannmål så är de  
ekologiska alternativen ändå billiga.

Vilka varor använder du  
mest hemma?
– Morötter är väldigt bra, det 
använder jag på många olika sätt, 
krossade tomater är alltid bra att  
ha hemma och gula ärtor. Jag tycker 
om att följa säsonger. Just nu är  
det mycket zucchini, i januari kål, 
mycket rotfrukter och pumpa. Grön- 
kål är bra till mycket. Jag brukar  
göra grönkålspasta, grönkålspaj  
och grönkålschips är gott att ha  
som topping på soppa.

PORTIONEN  
UNDER TIAN
FÖRELÄSNING 
PÅ FACEBOOK

12 ok
to

be
r

Hanna Olvenmark, dietist, författare och grundare till Portionen 
under tian, inviger Globala Karlstad med en digital föreläsning 
på Karlstads kommuns Facebook-sida måndagen den  
12 oktober klockan 20.30. Lär dig laga billig, klimatsmart  
och nyttig mat under tio kronor. 

Hallå där...

Fo
to

: U
lr
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a 

P
ou

se
tt

e

https://undertian.com
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 F/ACT MOVEMENT har nått Karlstad. 
Rörelsen som vill inspirera till att göra nya  
hållbara val – att det går att vara klimat- 
smart och samtidigt modemedveten.

– Vi behöver konsumera mindre  
om vi ska ha en planet kvar i framtiden, 
säger Mikaela som är en av deltagarna.

Nio personer mellan 16 och 43 år  
i Karlstad har efter anmälan valts ut till 
projektet. De får inte köpa någonting 
nytt fram till maj nästa år. Däremot är 
det okej med second hand eller att byta 
kläder med andra.

Eric har ett stort modeintresse och 
handlar redan en hel del second hand.

– Jag går ofta in i en affär, tröttnar  
och åker hem och beställer något på 
nätet istället.

Utmanas med olika teman

Under hösten kommer de att träffas  
en gång i månaden och få utmaningar 
utifrån olika teman. De kommer bland 
annat att göra besök på second hand-
butiker och få lära sig mer om hur man 
vårdar och gör om de kläder som redan 
finns i garderoben.

På Instagram kan alla som vill följa 
deltagarnas resa.

– Efterfrågan på hållbart mode och 
mer cirkulära alternativ ökar, och då är 
det viktigt att modebranschen följer 
efter. Många butiker börjar redan tänka 
om, att man kan hyra kläder i butiken 
eller att de börjat med en avdelning för 
second hand, säger Johanna Hedqvist, 
ansvarig för F/ACT-gruppen i Karlstad.

I nio månader har de köpstopp på nya kläder.  
Följ Mikaela Andersson, Eric Ragnarsson och  
de andra factivisterna på deras resa till att  
bli mer klimatsmarta och modemedvetna. 

MÖT KARLSTADS

FACTIVISTER

Konsumera på andra sätt

Johanna säger att det inte handlar  
om att bojkotta handeln, utan om att 
inspirera till att göra mer hållbara val 
och hur vi kan konsumera mode på  
andra sätt. Både nationellt och lokalt 
hoppas F/ACT Movement på att kunna 
engagera och involvera näringslivet.

– Du kan ju gå till skräddaren och 
laga eller sy om ett gammalt plagg eller 
handla på second hand och då gynnar du 
också näringslivet. Och när du behöver 
köpa nytt går det att leta efter miljö-
märkta kläder, plagg av ekologisk eller 
återvunnen textil och sådant som har  
bra kvalitet och därför håller länge. 

Vad hoppas du på med Fact Karlstad?

– Att det ska bli en bra grupp som trivs 
tillsammans och har nio roliga månader 
där alla lär sig mycket och att så många 
som möjligt hakar på och vill följa den 
här resan. 
 Text: Kristina Ohlsson Foto: Mikael Almehag

Johanna Hedqvist,  
miljösamordnare på 
Karlstads kommun  
och ansvarig för F/ACT-
gruppen i Karlstad.

VAD ÄR F/ACT MOVEMENT?

HAKA PÅ FACT KARLSTAD DU OCKSÅ!
Posta bilder på dina hållbara klädval  
under hashtaggen #factmovementkarlstad. 
Följ Eric och Mikaela på @ericragge och  
@sagairenemikaela. 

F/ACT Movement är ett nationellt 
projekt som vill inspirera till att  
göra nya hållbara val, utan att göra 
avkall på passion för kläder och  
mode. Factivister över hela landet  
har haft köpstopp samtidigt som  
de har aktiverat sina garderober.  
Nu får Karlstad, en av sju städer  
som deltar, sina egna factivister.
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Känn dig själv ska få Karlstads skolelever att lära  
sig mer om sex och samlevnad. 200 lärare har  
utbildats i ämnet och skolorna har fått en låda  
med material att prata kring. 

KARLSTADS SKOLOR LÄR  
MER OM SEX OCH SAMLEVNAD 

 DET BÖRJADE som ett projekt som 
skulle nå ut till nyanlända elever där 
man sett en okunskap kring sex- och 
samlevnadsfrågor. Hur ser vi på kärlek 
och relationer? Synen på våld i nära 
relationer? Och vad säger abortlag- 
stiftningen? 

– Hur vi ser på de här frågorna 
skiljer sig åt mellan olika länder och 
många gånger kan det vara ett tabu  
att prata om sex- och samlevnadsfrågor, 
säger projektledaren Lina Österman.

Okunskap bland både lärare och elever

Men det visade sig att intresset var  
större än så och nu har 90 lärare i 

Karlstad och 200 lärare i Värmland 
utbildats i sex och samlevnad. 

– Det är vanligt att sex och sam-
levnad kopplas till ämnet biologi, men 
egentligen återfinns det i alla ämnen  
på olika sätt. Det är viktigt att lärarna 
har kunskap. Har det hänt något på 
Snapchat till exempel och jag som vuxen 
inte vet vad det är, då kan jag inte heller 
förvänta mig att de unga kommer och 
berättar, säger Lina Österman.

Alla högstadieskolor har fått utbild- 
ningslådor att använda i undervisningen. 
I lådan, som nu även ska delas ut till 
mellanstadiet och grundsärskolan, finns 
också p-piller, menskit och kondomer.

– Många vet inte vem de ska prata  
med om mens eller hur de ska få tag  
på skydd. Och kondomer är som skor, 
killarna behöver testa sig fram vilken 
kondom som passar bäst, säger skol- 
sköterskan Marléne Svensson.

Kommer till skolsköterskan efteråt

I lådan finns också kortspel om kroppen, 
olika övningsmaterial att använda  
i undervisningen och en anatomisk  
modell av kroppen. En könsstympad  
ung flicka har till exempel ingen aning 
om hur normal anatomi ser ut när hon 
har levt som könsstympad sedan hon  
var liten. 

– Hedersrelaterat våld och förtryck 
behöver barn också få kunskap om 
tidigt, så när det sedan händer saker  
i deras liv som inte är rätt ska det  
ringa en varningsklocka, säger Lina.

Det är till skolsköterskorna som 
eleverna ofta kommer med sina frågor.

– Vi ser att när vi har varit ute och 
pratat så ökar samtalen hos elevhälsan 
och det är ett gott tecken att ungdom-
arna vill prata, säger Marléne. 
 Text och foto: Kristina Ohlsson

Med Känn dig själv  
vill vi ge pedagoger ett 
material som ger barn  
och unga kunskap om  
sina rättigheter och  
om kroppen. Allt för  
att lägga grunden för  
väl informerade val  

och ge barn och unga 
möjligheten att äga 
makten över sina liv.

Lina Österman, verksam-
hetsutvecklare och Marléne 
Svensson, skolsköterska, 
Karlstads kommun visar 
utbildningslådan, Känn  
dig själv.

Lina Österman,  
verksamhetsutvecklare,  

Karlstads kommun.



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.

Som god man eller förvaltare hjälper du en 
annan människa att bevaka sina intressen 
och ta hand om ekonomin. Det är också  
du som god man som företräder personen  
i kontakter med myndigheter. Det finns idag 
700 gode män i Karlstad och Hammarö och 
det behövs många fler. Är du intresserad  
av att bli god man eller har behov av en?  
Läs mer på karlstad.se/godman

Höststädat och ska slänga ditt avfall?  
Här är öppettiderna på kommunens sex 
återvinningscentraler.

Djupdalen: Måndag–fredag, klockan 7–15.30.  
Lördag, klockan 9–16 (under veckorna 35–43).

Heden: Måndag–torsdag, klockan 7–19. 
Fredag klockan 7–15.30. Lördag,  
klockan 9–16. Söndag, klockan 9–16  
(under veckorna 35–43)

Molkom: Tisdag och torsdag, klockan 11–19. 
Lördag, klockan 9–12.

Vålberg: Måndag och onsdag, klockan 
11–19. Fredag, klockan 10–15.30.  
Lördag, klockan 10–14.

Våxnäs: Måndag–torsdag, klockan 7–19. 
Fredag, klockan 7–15.30. Lördag, klockan 
9–16.

Väse: Tisdag, klockan 15–18. Lördag, 
klockan 13–15.30.

NÄSTA NUMMER AV VI I KARLSTAD KOMMER DEN 10 DECEMBER10
DECEMBER

VILL DU VARA 
FAMILJEHEM?

ÅTERVINN DITT SKRÄP

I Skåpet Tage kan du lämna saker som du 
inte längre behöver, och ta något annat 
istället. Du behöver inte lämna något för att 
ta. Fixa gärna ett skåp som Tage så att fler 
får en plats där de kan ta och ge saker på 
ett smidigt sätt. Kanske på din arbetsplats, 
i ditt bostadsområde eller på din skola? 
Läs mer på karlstad.se/tage 

Vill du låna, hyra, byta, dela, laga eller 
handla second hand? På smartakartan.se/
karlstad hittar du över 100 olika reparatörer, 
second hand-butiker och andra verksamheter 
runt om i Karlstad utmärkta på en karta. 
Konsumtionen av kläder, möbler, elektronik 
och övriga artiklar står för 18 procent av 
hushållens klimatpåverkan. Syftet med 
kartan är att underlätta för Karlstadsborna 
att leva mer hållbart.

Under höstlovet 26 oktober–1 november 
kan du hänga med på massa spännande 
aktiviteter runt om i Karlstad. Vad sägs  
om rovdjursstund på Naturum? Utforska 
lodjurens vassa klor och björnarnas enorma 
tänder och häng med på en tipspromenad 
om rovdjur. 

I Skaparverkstan kan du få proffshjälp med 
att bli en bättre tecknare den 26 oktober. 

Koppla upp dig på datorn hemma och häng 
med på en digital workshop om hur man 
skapar egna spel i Roblox, 26, 27 och 
28 oktober. 

Vill du ut och röra på dig så blir det massa 
prova-på-aktiviteter på Fröding Arena och  
i Frödingskolans idrottshall 24–29 oktober. 

Kolla in karlstad.se för mer kul på höstlovet. 

ROBLOX OCH ROVDJUR PÅ HÖSTLOVET

LAGA ISTÄLLET FÖR 
ATT KÖPA NYTT

Foto: Stefanie Andersson

SÖKES:
GODE
MÄN

AKTUELLT I KARLSTAD

Kan du ta emot ett barn eller ungdom i ditt 
hem för längre tid eller kanske bara några 
helger i månaden? Karlstads kommun söker 
familjehem. För dig som vill veta mer har  
vi en informationskväll den 21 oktober,  
där du får chansen att ställa frågor och  
träffa erfarna familjehem. 

Plats: Familjeavdelningen, Karolinen.  
Tid: 18–19.30. Anmäl senast 16 oktober 
via familjehemsenheten@karlstad.se eller 
på telefon 054-540 50 20.

FIXA SKÅPET TAGE

https://karlstad.se
https://visitkarlstad.se
https://karlstad.se/godman
http://smartakartan.se/karlstad
https://smartakartan.se/karlstad
https://karlstad.se
https://karlstad.se/tage
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