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För fjärde året utses en hjälteverksamhet som har gjort något 
alldeles extra för barn och unga i Karlstads kommun. Du som 
bor i Karlstad kan vara med och påverka vem som ska få pris  
i år. Nominera din favorit senast den 10 november. 

 DET FINNS MÅNGA AV OSS som 
dagligen omges av vardagshjältar som 
vi vill ge lite extra uppmärksamhet.  
I vår kampanj riktar vi in oss på 
hjälteverksamheter som på olika sätt 
stöttar barn och unga. Och det är där 
som vi behöver din hjälp. 

– Det ska vara en verksamhet som 
gör skillnad och skapar livskvalitet  
och goda uppväxtvillkor för barn och 
ungdomar, säger Magnus Wallgren, 
projektledare på arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen.
 
Presenteras i november

2013 års vardagshjältar presenteras i 
november. Förra årets vardagshjältar 
var: Stadsbibliotekets barn- och 
ungdomsavdelning, Rudsängens 
förskola, Tingvallagymnasiets stöd-
verksamhet och familjeavdelningen 
som tar emot ensamkommande 
flyktingbarn. 

Nominera – vinn kort på Sundstabadet

Du nominerar på karlstad.se eller 
direkt via e-post till vardagshjaltar@

karlstad.se senast den 10 november. 
Skriv namnet på den verksamhet du 
nominerar och en kort motivering till 
varför du tycker att de är värda priset. 

Glöm inte att skriva ditt namn  
och din e-post så deltar du i utlottningen 
av ett tiokort till Sundstabadet (värde 
750 kronor). Vinnaren meddelas via 
e-post.  
 Text: Kristina Ohlsson
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ALLT FLER BOR I KARLSTAD! VEM ÄR DIN 
VARDAGSHJÄLTE?

KRITERIERNA  
FÖR NOMINERING:
•  Verksamheten bidrar  

till att skapa goda  
uppväxtvillkor och  
livskvalitet för barn  
och unga.

•  Karlstads kommun driver  
verksamheten ensam eller  
tillsammans med någon annan.

TIDNINGEN TILL DIG SOM  
BOR I KARLSTADS KOMMUN

VI I KARLSTAD är en tidning från Karlstads 
kommun som kommer ut sex gånger  
per år. Vi vill att du som invånare i 
kommunen ska känna att det finns  
läsvärda artiklar och nyttig information  
i tidningen. 

VI I KARLSTAD SOM PODDRADIO
Lyssna på Vi i Karlstad  
samtidigt som du pendlar, 
jobbar eller tränar! Nu finns  
Vi i Karlstad som Podd-
radio. Du som redan lyssnar 
säger vi hej till – kul att du 
vill lyssna! Du som ännu 
inte testat – gå in på 
karlstad.se/lyssna-vik 
Därifrån kan du  
lyssna eller starta  
en prenumeration. 

ETIOPIEN – RÄTT SVAR!
Tack för alla svar vi fick in efter förra 
numrets tävling. Rätt svar på frågan  
”Var har kaffet sitt ursprung?”  
är Etiopien. Vinnarna har fått  
priserna med posten.

AT&TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&TTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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PREMIÄRER PÅ ARENAN I HÖST
The Summit (1 november)
Sverigepremiär på den fängslande 
dokumentärfilmen som skildrar den 
ödesdigra bergsklättringen av K2,  
där bland annat den svenske bergs- 
klättraren Fredrik Sträng medverkar.

Mitt liv med Liberace (2 november)
Michael Douglas och Matt Damon  
möts i den sanna historien om  
pianisten Liberace som anses vara 
föregångaren till artister som Elvis,  
Elton John och Madonna.

Cykla med Molière (2 november)
En miljon biobesökare i Frankrike på  
fyra veckor. Filmen är en hyllning till 
konsten, teatern och skådespelare.

Blå är den varmaste färgen,  
kapitel 1&2 (22 november)
En hyllad berättelse om ung kärlek  
mellan två lesbiska tonåringar.  
Guldpalmsvinnaren 2013.

Läs mer på karlstad.se

Den 10 december blir det stort kalas på Arenan i Karlstad.  
Då fyller kommunens egen biograf 40 år. 

– Arenan var en av de första kommunala biograferna i  
Sverige, säger Anders Ek, kultursekreterare och föreståndare 
mellan åren 1973 och 2012. 

 PÅ 1970-TALET fanns två fram-
gångsrika filmstudior i Karlstad. Men 
för att se på film krävdes medlemskap. 
Politikerna i Karlstad hade några år 
tidigare lagt en motion i kommunfull-
mäktige om att de ville ha en biograf 
som var tillgänglig för allmänheten,  
dit alla kunde gå och se på film. 1973 
föddes Arenan i Bibliotekshuset.

– Arenans uppgift är att se till att 
det kommer ett bredare utbud av film 
till Karlstad. Filmer som annars inte 
skulle ha kommit hit. Vi behöver 
alternativ till den senaste Sällskaps-
resan eller Mission Impossible, säger 
Anders Ek.

Prisbelönta filmer

Fyra till fem filmer i månaden visas  
på kommunens biograf som har plats 
för 165 besökare. Searching for Sugar 
Man och För dig naken, är exempel på 
uppmärksammade filmer som nyligen 
har visats.

– Jag ser över marknadens utbud och 
plockar ut de filmer som är intressanta 
utifrån regissör, innehåll, producent-
skap och hur de har mottagits på film- 
festivaler. Om filmens premiär i Karlstad 
kan sammanfalla med Sverigepremiären 
är det ännu bättre, säger kultur- 
producenten Amalia Linninger, som är 
ny föreståndare på Arenan sedan 2012.

Något varje kväll

Arenans glanstid var på 80-talet innan 
Filmstaden kom till Karlstad. I dag är 
publiksnittet 38 besök per filmvisning. 
Men besökarna blir inte färre och färre. 
Amalia Linninger ser tvärtemot ett 
uppsving. 

– Film är hälften av utbudet, andra 
halvan består av teater, konserter, före- 
läsningar och andra evenemang. Det 
händer något på Arenan varje kväll.

40-årsjubileet firas med extra mycket  
aktiviteter. Håll utkik på karlstad.se 
efter program.  Text: Kristina Ohlsson

ARENAN
FYLLER
40 ÅR

I 40 år har Anders Ek arbetat som före- 
ståndare för kommunens biograf Arenan. 
Snart går han i pension men redan i fjol  
tog Amalia Linninger över rodret på 
kommunens biograf. 
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KARLSTADSBORNA GER  
SIN KOMMUN TOPPBETYG

I undersökningen har Karlstadsborna 
fått svara på ett 70-tal frågor. Både om 
staden Karlstad och om kommunens 
verksamheter. Frågorna har rört 
allt ifrån vad de tycker om 
skolan till hur nöjda de är med 
kommunens politiker, gator  
och vägar, utbildnings-
möjligheter och hur  
trygga de är i sin stad. 

Högt betyg till karlstad.se

Kommunikationer, fritids- 
möjligheter, utbildnings- 
möjligheter, vatten och  
avlopp, räddningstjänst, 
kommersiellt utbud och 
kultur är områden där 
Karlstad ligger bra till  
i jämförelse med andra 
kommuner. Karlstadsborna  
är också nöjda med  
informationen från 
Karlstads kommun och kommunens 
webbplats, karlstad.se, får högst betyg 
bland kommunerna som deltar.

Äldreomsorgen är det enda området 
i undersökningen där Karlstad ligger 
under riksgenomsnittet.

– Vi är medvetna om att det ser ut  
så här. Men i våra kund- och brukar- 
undersökningar, där det är människor 
som faktiskt nyttjar vården som  

har svarat, får kvaliteten på vården i 
Karlstad höga betyg, säger Marléne 
Lund Kopparklint (M), ordförande  

i vård- och omsorgsnämnden.

Ska bli bättre dialog

Exempel på andra områden  
som inte får så höga betyg är 

Karlstadsbornas möjligheter  
att påverka politiska beslut, 
arbetsmöjligheter och bostäder.

– Jobb och bostäder är det 
som avgör om människor väljer 
att bosätta sig på en ort. Det  

är den stora utmaningen framåt  
att skapa jobb inom många olika 
branscher och bygga fler bostäder, 
framförallt hyresrätter. När det 
gäller påverkan så måste vi bli 

bättre. Vi ser just nu över hur vi kan  
ha en bättre dialog med Karlstads-
borna för att få dem mer delaktiga  
i besluten som rör deras vardag,  
säger Per-Samuel Nisser. 

 Text: Kristina Ohlsson

 KARLSTAD FÅR TOPPBETYG  
inom många områden när Statistiska 
centralbyrån, SCB, presenterar sin 
attitydundersökning över hur nöjda 
invånarna är i Sveriges kommuner. 
Inom två områden är Karlstad bäst  
i Sverige: fritidsmöjligheter och 
kommunikationer.

När invånarna i Karlstad får frågan 
om de kan rekommendera vänner och 
bekanta att flytta till Karlstad svarar 
73 procent ett starkt ja.

– En av de viktigaste faktorerna för 
Karlstads utveckling är att ha ett brett 
utbud av handel, restauranger, nöjen och 
kultur. Det är vida känt att Karlstad  
är en trevlig event- och nöjesstad med  
en öppen och välkomnande attityd. 
Kommunen är med och bidrar till det 
på olika sätt, men det är Karlstadsborna 
själva som gör den här positiva andan 
möjlig, säger Per-Samuel Nisser.

Karlstadsborna är stoltast i Sverige över sin stad – tätt följt av Danderyd. 
Det visar SCB:s stora attitydundersökning bland landets kommuner. 

– Vad roligt att vi ser effekter av det långsiktiga arbete vi bedriver för 
att göra Karlstad till en attraktiv stad att leva och bo i, säger kommun-
styrelsens ordförande Per-Samuel Nisser (M). 

STOLT  
ÖVER SIN  STAD

” DET ÄR KARLSTADS-
BORNA SOM GÖR  
DEN POSITIVA  
ANDAN MÖJLIG”

Per-Samuel Nisser (M)  
Kommunstyrelsens 
ordförande i Karlstad
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Maria Frisk (MP) 
ordförande i stads- 
byggnadsnämnden,  
och Per-Inge Lidén 
(MP) ordförande i  
kultur- och fritids-
nämnden.

 TILLGÅNGEN TILL PARKER, 
grönområden och natur, möjligheterna 
att utöva fritidsintressen, sport och 
kultur. Och tillgången till idrotts-, 
nöjes- och kulturevenemang. Inom de 
här områdena får Karlstad höga betyg  
i jämförelse med andra kommuner, 
enligt den senaste SCB-undersökningen.

– Vi har satsat stort inom fritids-
området i hela kommunen. Allt från 
Sandgrund till I2-skogen, Putte i 
parken och konstgräsplan i Skattkärr, 
säger Per-Inge Lidén.

Kommunikationer är det andra 
området där Karlstad är Sverigebäst. 
Maria Frisk (MP), ordförande i 
stadsbyggnadsnämnden, tror att 
tillgången till gång- och cykelvägar 
och stadsbussarna har en stor del i det.

– Det ska vara enkelt men också 
kännas lyxigt att åka buss i Karlstad.  
I de nya bussarna med biogas kan 
resenärerna se på tv samtidigt som  
det erbjuds gratis wifi. Vindskydd och 
cykelställ vid busshållplatserna är också 
sådant som förenklar bussresandet.  

 Text: Kristina Ohlsson

Kommunikationer och fritidsmöjlig-
heter. Där är Karlstad bäst i Sverige.

– Jättekul! Vi har satsat mycket 
på bredden, att det ska finnas  
något för alla på fritiden, säger 
Per-Inge Lidén (MP), ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden.  

KARLSTADS PLACERING
Undersökningen bestod av ett 70-tal frågor inom tre olika områden. Resultatet baseras  
på svar från drygt 500 Karlstadsbor i åldrarna 18-84 år. Karlstad har toppbetyg i alla delar. 

BÄST I 
SVERIGEBÄST I SVERIGE PÅ 

KOMMUNIKATIONER  
OCH FRITID

Totalt deltog 137 kommuner i undersökningen.

KARLSTADSBORNAS  
INFLYTANDE I KOMMUNEN

1. Trosa
2. Danderyd
8. Karlstad/Olofström

KOMMUNENS  
VERKSAMHETER
1. Danderyd
2. Karlstad
3. Trosa

KOMMUNEN SOM PLATS  
ATT BO OCH LEVA PÅ

1. Danderyd
2. Trosa
3. Karlstad
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BEATLESFEBER I KARLSTAD

 PÅ SCENEN I SUNDSTAAULAN 
framförde The Beatles låtar som I Saw 
Her Standing There, Boys, She Loves 
You och Twist And Shout. Spelningen 
var över på 20 minuter, men det räckte 
för att skapa en viktig milstolpe för 
både Liverpoolbandet och Karlstad. 

Tre jubileumskonserter

Fredagen den 25 oktober, exakt 50 år 
sedan den omtalade konserten, finns 
det än en gång möjlighet att återupp-
leva sextiotalets toner i Sundstaaulan. 
Det blir tre stora jubileumskonserter 
med soundalike-bandet The Overtures 
som turnerar världen över och sägs vara 
bäst i världen på att tolka The Beatles. 

Sören Andersson, arrangemangskonsulent  
på Karlstads kommun och Erik Rynefors från  
ER Musik.

– The Overtures är inget lookalike-
band, de ser inte ut som The Beatles 
och försöker inte vara the Beatles. Men  
om man blundar och lyssnar så är  
det så likt det kan bli, berättar Sören 
Andersson, arrangemangskonsulent  

Biljetter bokas via ticnet.se – med reservation för slutförsäljning.

på Karlstads kommun och en av 
drivkrafterna bakom jubileet.

Upplev konserten på nytt

Konserten är uppdelad i tre delar. 
Under den första delen fokuserar  
The Overtures enbart på The Beatles 
låtar, i andra delen bjuds publiken på 
guldkorn från flera olika 60-talsband. 
Konserten avslutas med att bandet 
spelar samma låtar i samma ordning 
som The Beatles gjorde under sin 
konsert 1963. Scenen gästas även av 
Edwina Swaden, som är Beatlesguide i 
Liverpool och en källa till mängder av 
information om de fyra medlemmarna  
i bandet.  Text och foto: Lisa Härdne

Fredag 25 oktober
19:00 Sundstaaulan, Jubileumskonsert 

med the Overtures och Edwina Swaden. 

21:00 Stadshotellet, där The Beatles 

bodde under konserten i Karlstad 1963, 

arrangerar livemusik i samband med 

50-årsfirande. Uppträder gör Lennon- 

tolkaren Jay Goeppner från Chicago  

och Rubber Soule Band.

Lördag 26 oktober
14:00 Takspelning på Bibliotekshuset 

med The Starboys.

16:00 Sundstaaulan, Jubileumskonsert 

med the Overtures och Edwina Swaden. 

19:00 Sundstaaulan, Jubileumskonsert 

med the Overtures och Edwina Swaden. 

21:00 Stadshotellet, 50-årsfirande med 

livemusik. Lennontolkaren Jay Goeppner 

från Chicago, Rubber Soule Band.

På scen: fyra långhåriga, smalbyxade, hög- 

klackade och svartkostymerade gossebarn.  

De gaggade glatt med varandra, ägnade sig  

åt en enformig stil, och var överhuvudtaget  

för att använda ett musikeruttryck, ganska 

corny… /NWT

The Beatles gick hem med dunder och gitarrer. 

Säkert åtskilliga tonårsflickor i Värmland  

som sov lite oroligare än vanligt i natt. Och 

säkert många ynglingar som kommer att  

låta hårtestarna växa ohämmat efter den  

här kvällen. /VF

Fredagen den 25 oktober 1963 klev The Beatles för första gången upp på en scen utanför  
Storbritannien – i Sundstaaulan i Karlstad. Nu har du chansen att uppleva den historiska  
konserten med soundalike-bandet The Overtures. Samma tid, samma plats, samma sound –  
men 50 år senare. 

PROGRAM
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?
DET ÄR KARLSTADS UNGDOMAR, 
Karlstads Skateboardklubb och 
ungdomsfullmäktige i Karlstads 
kommun som har tagit initiativ till  
en skejt- och actionpark i Karlstad. 
Liksom parkour, BMX och inlines  
är skateboard en spontanidrott som  
har vuxit sig stark i samhället under  
de senaste åren. 

Politikerna i Karlstad är positiva 
till förslaget att bygga en skejt- och 

actionpark på parkeringsplatsen bakom 
Sandgrund Lars Lerin. Men när det blir 
verklighet är fortfarande för tidigt att 
säga. Tanken är att skejt- och action-
parken i Karlstad ska bli en attraktiv 

mötesplats för ungdomar och 
vuxna över generationsgränser 

och mellan personer med olika 
kulturell bakgrund. 

ANDERS  
HOLMQUIST,  
UTVECKLINGS- 
CHEF PÅ KULTUR-  
OCH FRITIDS- 
FÖRVALTNINGEN 
SVARAR…

Namn: Helene Rinstad  
Ålder: 50 år  
Yrke: Vd på Karlstads El- och Stadsnät 
Började på kommunen: Juni 2013

Efter många års chefserfarenhet  
från näringslivet valde Helene 
Rinstad Karlstads kommun. 
Sedan i juni är hon vd för  
Karlstads El- och Stadsnät. 

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.

”VISIONEN ÄR ATT HA NÄTVERK I VÄRLDSKLASS”

Gustav Larsson och Filip Larsson undrar 
om det blir någon skejtpark i Karlstad.

FRÅGA KOMMUNEN
Blir det någon  
skejtpark  
i Karlstad

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.

en plats på topp tio-listan över kvalitet  

och pris.

Hur vill du utveckla bolaget?

– Kraven ökar hela tiden på flexiblare  

och smartare elnät som kan effektivisera 

energianvändningen. Jag ser också att 

el- och fibernätet stödjer varandra i 

utvecklingen av smarta tjänster inom 

vården och skolan. Där vill vi ligga i 

framkant. Det kommer att ske en revolution 

på tjänsteutvecklingen inom båda verk- 

samhetsområdena.

Stadsnätet med fiber är en viktig del  

i Karlstads El- och Stadsnät, hur ser  

den utvecklingen ut?

– I dag är 15 000 anslutna till fiber. Målet 

är att vår fiber ska finnas i hela kommunen 

så att alla har möjligheten att ansluta sig. 

Kommunfullmäktige har satt målet att 

90 procent av invånarna ska ha tillgång  

till 100 Mbit år 2015 (regeringens mål  

är år 2020). Det tror vi är en fullt möjlig 

vision.  Text och foto: Kristina Ohlsson

 Vad var det som lockade dig  

till branschen?

– Det känns kul att få vara med och 

utveckla något som leder till stor samhälls-

nytta. Både elnätet och stadsnätet är 

framtidsbranscher och båda näten är 

oerhört strategiska infrastrukturtillgångar. 

Vår vision är att ha nätverk i världsklass  

i framtidskommunen Karlstad. Elnätet  

är infrastrukturen som transporterar 

elektriciteten från de stora kraftverken  

via det regionala elnätet och vidare hem  

till dig som elanvändare. 

Du kan välja bland många olika 

elleverantörer, däribland Karlstads Energi. 

Elnätsföretagen däremot har monopol och 

där står sig Karlstads El- och Stadsnät bra 

i jämförelse med andra elnät i Sverige med 



HÖSTAKTIVITETER FÖR HELA FAMILJEN

Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i höst med reservation för eventuella ändringar. Läs mer på karlstad.se och visitkarlstad.se

KARLSTAD.SE

NÄSTA NUMMER AV  
VI I KARLSTAD  
KOMMER HELGEN DEN 7-8 DECEMBER

FILM FRÅN DEN 
MUSLIMSKA VÄRLDEN
Med anledning av världsutställningen 
1001 Inventions på Värmlands museum, 
blir det extra program på Arenan under 
höstlovet med filmer från de geografiska 
områdena som är med i utställningen. 

28 oktober GUDS HÄSTAR
Marockansk spelfilm,  
har tävlat i Cannes och 
skildrar det marockanska 
samhället.

29 oktober FAMILJEN PERSSON  
I FRÄMMANDE LAND
En dokumentärfilm om kulturkrockar.  
Per Persson lämnade Sverige för  
Pakistan och uppfostrade sina döttrar  
till självständiga kvinnor, något som  
inte accepteras i Pakistan.

30 oktober FRIHET BAKOM GALLER
En hyllad svensk dokumentärfilm om  
ett afghanskt kvinnofängelse.

Kom och lyssna på berättelser ur Tusen 
och en natt och skapa bilder utifrån 
berättelsen. 
Plats: Skaparverkstan
Datum: Måndag 28/10 och tisdag 29/10 
Tid: 10.00-12.00 Ålder: 7-9 år
Tid: 13.00-15.00 Ålder: 10-12 år 

Filminspelning med orientaliskt tema. 
Prova green-screen-teknik och skapa  
din egen kortfilm. 
Plats: Skaparverkstan 
Datum: Onsdag 30/10 och torsdag 31/10 
Tid: 10.00-12.00 Ålder: 7-9 år
Tid: 13.00-15.00 Ålder: 10-12 år

Skrivarverkstad med författaren Ingrid 
Olsson, aktuell med ungdomsromanen 
Fulast i världen. 
Plats: Stadsbiblioteket
Datum: Onsdag 30/10 
Tid: 15.00-17.00 Ålder: 13-16 år

Skicka en anmälan till  
barn.biblioteket@karlstad.se eller  
ring 054-540 24 00. Allt är gratis! 

Skulptera med lera  
Drop-in, ingen anmälan och gratis!
Plats: Skaparverkstan 
Datum: Lördag 2/11 
Tid: 12:00-15.00 Ålder: 8-12 år

DAGS ATT SNÖRA  
PÅ SIG SKRIDSKORNA
Under vinterhalvåret har ishallarna Kobbs 
Arena i Färjestad och Norvalla ishall 
särskilda öppettider för dig som vill åka 
skridskor. Tiderna hittar du i ishallarnas 
respektive kalendrar på karlstad.se  
Allmänhetens skridskoåkning är gratis  
och öppen för alla.

Vill du åka skridskor utan publik går  
det att boka egna tider i ishallarna via 
kommunens bokningscentral på karlstad.se

FEM MYROR 
ÄR FLER ÄN 
FYRA ELEFANTER
Den klassiska TV-serien Fem myror är fler 
än fyra elefanter från 1970-talet behöver 
knappast någon närmare presentation. 

Den välkända trion Eva, Magnus  
och Brasse har bytts ut mot Karlstads-
profilerna AnnSofie, Rustan och Malte. 
Föreställningen innehåller bland annat 
sångerna om A och O, räknesången,  
Här och där och såklart lattjo-lajbanlådan

När? 2 november  Var? Scalateatern 

HÖSTLOVSAKTIVITETER 
I BIBLIOTEKSHUSET

Lördagen den 26 oktober är det 
dags för den årliga Halloween-
paraden som går genom stan. 

Som vanligt så kryllar det av små häxor 
och trollkarlar i centrum. Mellan klockan 
10 och 12 blir barnen sminkade på 
Clarion Hotell Plaza, där det blir film-
visning med frukt och godis. Dansare  
från Gundegabaletten finns med i paraden 
som går mot Museiparken klockan 
12.30. På museet blir det massa  
kul aktiviteter för barnen.  
Alla är välkomna att delta!

Kom och träffa de två busiga tandtrollen 
Karius och Baktus på Scalateaterns scen 
den 19 november. Tandtrollen flyttar in  
i Jans mun och trivs där eftersom Jan  
är jättedålig på att borsta tänderna. 
Massor av bus och stor delaktighet 

KARIUS OCH BAKTUS

2
NOVEMBER

26
OKTOBER

19
NOVEMBER

utlovas. Spännande scenografi med 
tänder som är över två meter höga.  
Efter föreställningen får barnen med  
sig tandkräm hem. Karius och Baktus 
rekommenderas för barn mellan 3-10 år. 
Biljetter bokas via Scalateatern.


