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345 personer deltog i vår undersökning  
om Vi i Karlstad. Vi är så glada över alla  

fina och uppmuntrande kommentarer vi 
fått. Dessutom har vi fått massor med 
bra tips på vad ni vill läsa om! Tack  
så mycket för att ni tog er tid att svara 
på våra frågor.

Frida Eriksson vann ett årskort  
 på Karlstadsbuss. Vinnare av presentkort 

på badhuset blev Wictor Gullström och 
Kjerstin Tungström. Vinnarna har kontaktats.  

Stort grattis till er! Fortsätt gärna att tycka till om tidningen genom att 
mejla till linda.olsson@karlstad.se.

HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Utges av: Karlstads kommun

Ansvarig utgivare: Katarina Lindström,   
katarina.lindstrom@karlstad.se
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VI I KARLSTAD 

På nio platser ordnar kommunen med gratis simskola mellan  
den 30 juni och 25 juli. Välkommen du som är sex år eller äldre! 

 KARLSTADS KOMMUN garanterar 
att alla barn som är sex år och uppåt  
får en plats i utesimskolan. Varje 
vardag får barnen hjälp av utbildade 
instruktörer. Som vanligt sker 
anmälan på respektive badplats 

måndagen den 30 juni klockan 10.00. 
Efter anmälan delas barnen in i 
grupper samtidigt som de får  
information om tider. Det krävs inga 
förkunskaper. Både nybörjare och 
märkestagare är välkomna.

Har du frågor som rör sommar-
simskolorna? Ring Sundstabadet på 
telefon 054-540 24 58. 

Text: Kristina Ohlsson Foto: Lina Flodins

ANMÄL DITT 
BARN TILL 
SOMMARENS 
SIMSKOLOR 

Du som är sex år och äldre och hellre vill 

lära dig simma i en pool är välkommen till 

gratis simskola på Parkbadet Kronan på 

Kronoparken. Anmäl dig från den 14 juni  

till personalen på parkbadet på telefon 

054-540 24 62. Simskolan hålls måndag 

till fredag, 23 juni–4 juli mellan klockan 
10.00 och 11.00.

SIMSKOLA PÅ  
PARKBADET KRONAN

TACK  
FÖR ALLA 

SVAR!

HÄR HÅLLS  
UTESIMSKOLAN I SOMMAR:

 Alsters strandbad 

 Ilandabadet i Skåre 

 Killstabadet, Gapern 

  Kroppkärrsbadet 

 Kungsnäs badplats i Skattkärr 
  Mangenbaden vid väg 63  

mot Filipstad 

 Mosaren i Ölmhult 

 Älvsbacka badplats i Östra Örten 
 Örnäsbadet, Gapern



Värmland och betyder mycket för hela 
länet. Var fjärde värmlänning jobbar i 
ett företag som verkar på en internationell 
marknad. Flyglinjen bidrar till att 
säkra företagens fortlevnad i regionen 
och därmed också jobben. Ett exempel 
är Valmet i Karlstad med över 500 
anställda, som gör 3 000 internationella 
resor till sina marknader varje år.

– Det här betyder mycket för  
att trygga och utveckla näringslivet  
i Karlstad och Värmland. Det har 
också stor betydelse för turismen och 
mötesindustrin eftersom man lätt kan 
komma till Karlstad från stora delar av 
världen, säger Per-Samuel Nisser (M), 
kommunstyrelsens ordförande i Karlstad. 

En avgång sex dagar i veckan

Flyglinjen har varit igång sedan den  
26 maj med en avgång per dag tur och 
retur söndag–fredag. Efter sommaren 

blir det två avgångar per dag måndag–
fredag och en avgång på söndagar. 
Biljettpriset kommer att vara från  
960 kronor enkel resa. 

 Text: Katarina Lindström

Fakta: 
Om du vill resa till Frankfurt eller vidare  

ut i världen går det bra att använda någon 

av alla stora bokningssajter på nätet eller 

vilken lokal resebyrå som helst. Du kan 

också boka resor på Lufthansas hemsida 

www.LH.com.

 KARLSTADS KOMMUN | JUNI 2014 3 

Nu har världen öppnat sig för 
Karlstad tack vare den nya 
flyglinjen till Frankfurt. Boka din 
resa från Karlstad till 78 länder 
och 235 destinationer över  
hela världen. 

 – DET HÄR BETYDER att vi kan resa 
från Värmland till Peking eller Buenos 
Aires på en och samma biljett, utan att 
behöva checka ut bagaget, säger Peter 
Landmark, vd Karlstad Airport.

Det är det brittiska flygbolaget BMI 
som har fått ett avtal med Lufthansa, 
som gör så att linjen till och från 
Frankfurt finns tillgänglig i Lufthansas 
globala nätverk. Nu finns det nästan 
inga gränser för hur långa resor du kan 
boka enkelt direkt från Karlstad. Eller 
vad sägs om Seoul, New York, Jakarta, 
Dubai eller Johannesburg? Det är bara 
att checka in bagaget i Karlstad och 
hämta ut det på andra sidan jordklotet.

Flyglinjen stärker näringslivet  

och säkrar jobben

Flyglinjen har kommit till tack  
vare ett samarbete mellan Karlstads 
kommun och Handelskammaren i 

TIO TOPPRESMÅL  
FRÅN FRANKFURT

Peter Landmark  
Vd Karlstad Airport

Dubai1

Washington Dulles2

San Francisco7

Seoul9
Peking8

São Paulo10

Tokyo5
Toronto6

Bangkok3
New York4

VIA FRANKFURT
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SOMMARENS 
FAVORITER
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MÖT FRÖDING PÅ  
ALSTERS HERRGÅRD

Gustaf Fröding föddes på Alsters 
herrgård 1860. Under sommaren  
hålls dagliga visningar av utställningen  
om den folkkäre skalden. Här finns ett 
herrgårdscafé som serverar lunch och 
hembakat, ett galleri och en herrgårds- 
och hantverksbutik. Alsters herrgård  
har öppet alla dagar i sommar. 

Läs mer: karlstad.se/alstersherrgard

FESTLIGT OCH LEKFULLT  
PÅ NÖJESFABRIKEN 

Du har väl inte missat att Nöjes- 

fabriken har norra Europas största 

lekland? Allt från bollhav och studs- 

mattor till häftiga labyrinter, kittlande 

rutschkanor och linbanor. Avsluta 

lekstunden med att utmana 

kompisarna i bowling. Varje lördag 

öppnar nattklubben Verket upp 

dörrarna och på livescenen står 

alltid några av de hetaste artisterna. 

Läs mer: nojesfabriken.se

SOMMARÖPPET  

PÅ SUNDSTABADET 

Du vet väl att Sundstabadet har öppet 

360 dagar om året. Under sommar- 

lovet är det öppet alla dagar utom 

midsommarafton. Ha kill-i-magen-kul  

i upplevelsebadet, träna i motions-

bassängerna och njut i relaxavdelningen. 

Mellan den 9 juni och 3 augusti  

har Sundstabadet särskilda sommar-

öppettider. 
Läs mer: sundstabadet.se

VÄLKOMMEN TILL  

VÄRMLANDS MUSEUM

På Värmlands Museum kan du ta del av 

spännande utställningar och konstupplevelser. 

Bli guidad i den interaktiva utställningen om 

Värmlands historia – från jägarfolkets första 

steg till 1900-talets månlandningar. Teknik-

lusten, museets science center för barn och 

unga, är fyllt med experiment kring vetenskap 

och teknik. I sommar visar världens största 

fotbollsspelare upp sina 150 originaltröjor  

på museet. Läs mer: varmlandsmuseum.se

MAGISKA ÖGONBLICK  
I MARIEBERGSSKOGEN

I Mariebergsskogen kan du träffa 

djuren i Lillskogen, utforska den 

unika lekträdgården, följa med på  

en åktur med Conrad Höök-tåget, 

spela minigolf eller hänga med på 

trollvandring i skogen. Du kan också 

bekanta dig med djur och växter på 

Naturum Värmland, fira midsommar  

i parken, prova en av de berömda 

glassarna på Terrassen eller varför 

inte mumsa på nygräddade våfflor  

i Spikgården.

Läs mer: mariebergsskogen.se

HÄR ÄR NÅGRA BESÖKSMÅL SOM DU INTE  
FÅR MISSA I KARLSTAD I SOMMAR. GÅ PÅ  
KONSTRUNDA, FIKA I VÅRA NATURSKÖNA  
PARKER, HOPPA PÅ EN BÅTBUSS ELLER  
TA EN LÖPTUR MED VÄNERUTSIKT!
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TA EN TUR MED  
BÅTBUSSARNA I SOMMAR

Säsongen för båtbussarna har redan 

dragit igång. Fram till den 31 augusti 

kan du följa med på en tur på Klar- 

älven genom stan eller varför inte 

njuta av Hammarös skärgård? Packa 

fikakorgen, ta med badkläder och 

besök Mariebergsskogen, Jäverön, 

Västra Långholmen eller varför inte 

öluffa i Kristinehamns skärgård. Båt- 

busslinje 95 Karlstad – Hammarö –  

Kristinehamn går mellan 24 juni 

och 10 augusti.
Läs mer: karlstadsbuss.se

NJUT AV NATURSKÖNA  
SKUTBERGET

Med ett underbart läge vid Vänerns 

strand ligger Skutberget med klippor, 

bad och vacker natur. Förutom att  

sola och bada kan du besöka motions-

anläggningen som erbjuder många 

aktiviteter. På Skutberget finns motions- 

spår, ett mountainbikespår, frisbee-golf, 

gym, bastu och bad i utomhuspool.  

Ta en paus för fika eller lunch på 

Skutbergsgården. 

Läs mer: firstcamp.se/vara-campingar/
karlstad-skutberget

SE LARS LERINS KONST I  

DET GAMLA DANSPALATSET

Sandgrund Lars Lerin har öppet alla dagar 

utom måndagar i sommar. Gör ett besök  

i de stora ljusa lokalerna med panorama-

fönster åt Klarälven. Här finns motiv från 

Lerins resor och betraktelser, magnifika 

målningar med ett fascinerande ljusflöde, 

studier från djurriket, brev, dagboks- 

anteckningar och inte minst böcker. 

Gästutställare i sommar är konstnären 

Claes Jurander.
Läs mer: sandgrund.org

BESÖK BRIGADMUSEET I KLARA

Följ med på en interaktiv resa i militär- 

historien som startar vid slutet av andra 

världskriget och avslutas i början av 

1990-talet. Genom en värnpliktig 

soldats ögon får du uppleva hur det 

kalla kriget påverkade det svenska 

försvaret och hur samhällsutvecklingen 

påverkade militären. 

Läs mer: brigadmuseum.se

WERMLAND OPERA  
LOCKAR STORPUBLIK

Wermland Opera bjuder in till ett brett 

urval av operor, musikaler och konserter 

av hög konstnärlig kvalitet. I sommar  
kan du se föreställningen Le Quatuor, 
konserten Burt Bacharach och den 
musikaliska resan Musik från andra 
länder. 

Läs mer: wermlandopera.com

På visitkarlstad.se hittar du fler fler tips på roliga aktiviteter i sommar. Du kan också kontakta Turistbyrån  

i Karlstad på telefon: 054-540 24 70 
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 KARLSTADS KOMMUN har arbetat 
länge för att få till en Innovation Park. 
Den 22 maj var det invigning av 
lokalerna i Stora Enso Research-huset 
vid Campusområdet på Kronoparken. 

Alla under samma tak

Inova, Drivhuset, Almi, klustren och 
Centrum för tjänsteforskning, CTF,  
är exempel på aktörer som kommer  
att flytta helt eller delvis till de nya 
lokalerna. Tillsammans har de nätverk 
med värdefulla kontakter runt om i 
hela världen.

– Som företagare ska du inte behöva 
springa till sju olika ställen. Nu finns 
alla nödvändiga kontakter samlade 
under ett och samma tak, säger 
Marianne Andersson, näringslivsstrateg 
på Karlstads kommun.

Unik testmiljö

I en uppbyggd testmiljö kan företagen 
testa sina affärsidéer eller produkter 
innan de lanseras på marknaden. På så  
vis kan de bli konkurrenskraftiga utan  
att behöva ta onödiga risker.

– Företag som tidigare har gjort de  
här testerna på Chalmers och i andra 
typer av labbmiljöer kan nu göra dem  
på Innovation Park istället. Det här 
kommer att generera arbetstillfällen i  
hela regionen, säger Marianne Andersson.

Hyr en plats i parken

I innovationsparken finns ett coffice,  
ett kombinerat café och kontor där man 
kan sitta och jobba. Här finns också 
möjligheten för företag att hyra kontors- 
plats i en stimulerande och kreativ miljö.  

 Text och foto: Kristina Ohlsson

I Karlstads nya Innovation Park, på drygt 2 000 kvadratmeter, kan 
framtidens företag utvecklas och snabbare nå ut på marknaden. 
Innovationsparken, som är en mötesplats för näringslivet, forskare  
och studenter, blir viktig för hela Karlstadsregionen. 

Marianne Andersson, Karlstads kommun  
och Mats Williams, vd Innovation Park.

KARLSTAD HAR FÅTT
EN INNOVATION PARK

Jimmy Jansson och Johanna 
Solberger, bibliotekarier på 
Stadsbiblioteket i Karlstad,  
ger sina bästa lästips för häng-
mattan i sommar.

Svarta Huset av Peter May
Ett brutalt mord har begåtts på  
en liten ö utanför Skottlands kust. 
Polisen Macleod som sätts för  
att försöka lösa mysteriet flyttade 
själv från ön för 20 år sedan. Nu 
tvingas han konfronteras med  
sina egna mörka hemligheter från 
det förflutna.

En gång var jag större än  
Zlatan av Tony Flygare och  
Daniel Nilsson-Padilla
En gripande biografi om Tony Flygare 
som spelade i samma fotbollslag 
som Zlatan och som var den större 
talangen av de två. Men medan en 
blev världsstjärna, gick den andres 
karriär i stöpet.

Förr eller senare exploderar jag  
av John Green
I en stödgrupp för ungdomar med 
cancer träffar Hazel den jämnårige 
Augustus och kärlek uppstår. Men 
vågar man gå in i en relation när  
man vet att man snart ska dö?

Uttagningen av Maths Claesson
En spännande ungdomsbok som 
handlar om Linux som tycker att 
skolan är urtrist. Han sitter hellre på 
taket på höghuset där han bor och 
drömmer sig bort till okända galaxer 
med hjälp av sin stjärnkikare.

Matchmeny av Göran Svensson
Här finns recept på de godaste 
måltiderna som passar perfekt att 
äta medan du tittar på matchen på tv.

FÖR HÄNGMATTAN

 I SOMMAR
BOKTIPS



VI PLANTERAR 40 000 sommar-
blommor i Karlstad. Det är främst 
surfinia, pelargoner och begonia. Vi har 
anställda som åker runt med traktor 
och vattentank enligt ett schema. Hur 
ofta beror på vädret. Blommorna nöjer 
sig inte bara med vatten, varje gång  
vi vattnar får de också en svag dos av 
flytande gödning. Amplar, lådor och 
bollar får flytande gödning, medan vi 

gödslar rabatterna med gödselmedlet 
chrysan. Vartannat år använder vi 
dressjord som är mer näringsrik än 
vanlig planteringsjord. Utan gödningen 
skulle inte Karlstads sommarblommor 
vara lika fina. Mina tre skötseltips är 
att gödsla för att det ska växa, putsa 
bort vissna blad och blommor samt 
vattna så klart. Men varken för lite  
eller för mycket! 

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.

PER-OLOV FÅR ALSTERS HERRGÅRD ATT BLOMSTRA

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.

närvarande på fler ställen, inte bara  
en trappa upp.

– Målet är att du ska ha en dos 
Fröding med dig när du går härifrån, 
oavsett om du följer med på en visning 
eller bara tar en fika, säger Per-Olov Byh.

Nyheter på gång
Från och med i sommar finns en  
permanent fårhage i parken med får  

från Lillerud. Nästa sommar byggs en 
lekskog mellan herrgården och magasinet 
och kanske ett hönshus i framtiden. Men 
Per-Olov Byh har många fler tankar kring 
hur han vill utveckla Alsters herrgård.

– Om tio år har vi dubblat besöks-
siffrorna. Hela Alsters herrgård är öppen 
året runt och allt som serveras i kaféet 
har vi odlat själva.   
 Text och foto: Kristina Ohlsson

 SEDAN KARLSTADS KOMMUN tog 
över herrgården 2003 med Per-Olov Byh 
som intendent, har antalet besökare växt 
från cirka 17 000 till 50 000 per år. Här 
arrangeras bröllop i det gröna och populära 
marknader tre gånger om året med 
värmländskt hantverk. Många besökare 
kommer också bara för att fika och njuta av 
den vackra utsikten från Frödings veranda. 

Vill skapa lyxig känsla
Det stora projektet just nu är att åter- 
skapa känslan av 1860-talets bruksherr-
gård med tjusiga tapeter och guldramar. 

– Vi arbetar med att skapa en lyxigare 
herrgårdskänsla samtidigt som det ska 
vara varmt och välkomnande.

Kaféet får större plats inne i herr-
gården i sommar när butiken flyttar in i 
den östra flygeln. Och Fröding ska vara 

Ingen vecka är den andra lik för Alsters 
herrgårds intendent Per-Olov Byh.

– Ena stunden håller jag i en 
presentation iklädd kostym, nästa  
dag står jag i arbetskläder och bygger 
en fågelholk. 
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Namn: Per-Olov Byh  Ålder: 39 år  
Jobbar som: Intendent på Alsters herrgård 
Började på kommunen: 2003

FRÅGA KOMMUNEN
Hur sköter ni  
blommorna  
så de håller  
sig fina hela  
sommaren

EVA BLIXT,  
TRÄDGÅRDS- 
MÄSTARE,  
SVARAR…



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.

KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD

NÄSTA NUMMER AV  
VI I KARLSTAD  
VALSPECIAL 23 AUGUSTI

SOMMARÖPPET PÅ TOLVMANSGATAN
Mellan den 17 juni och den 13 augusti 
har Tolvmansgatans fritidsgård sommar-
öppet. Tisdag–torsdag, klockan 13.00– 
20.00 och fredagar, klockan 13.00–
16.00. Det kommer att vara gratis läger 
för unga i åldrarna 10–12 år och 13–15 
år med teman som bland annat teater, 
musik, idrott och konst. Äldre ungdomar 
kan delta i körsång, street art, dj och 
foto. Missa inte heller grillkvällarna på 
onsdagar med trubadurer och musikquiz.

Du vet väl om att vi har fyra parklekar  
i kommunen, lekplatser där det finns 
pedagogiskt utbildad personal på plats? 
Parklekarna finns på Kronoparken, 
Orrholmen, Rud och Våxnäs och här 
finns plats för spel och sportaktiviteter 
för både stora och små under hela 
sommaren. Välkommen på ett besök  
du också! Läs mer på karlstad.se om 
olika aktiviteter och öppettider.

BESÖK KOMMUNENS

PARKLEKAR

FIRA NATIONALDAGEN 
Den 5 juni uppträder husbandet med 
Stig Lindell 18.30 följt av Svensktoppen 
nästa och smakprov ur musikalen Sound 
of music. 20.30 kliver Night of queen 
band and choir med Johan Boding upp på  
scen och det blir utdelning av ungdoms-
stipendier och förtjänstmedaljer till 
svenska mästare.

Den 6 juni bjuder kommunfullmäktige 
på fika klockan 14.00 med underhållning 
från Betlehemskyrkan. Våra nya svenska 
medborgare uppvaktas till tonerna av 
Wermland Operas orkester och Sång- 
föreningen Manhem klockan 15.00. Hög- 
tidstalare: Anna Sandborgh, kommun- 
direktör. Missa inte heller värmlänningarna, 
Isabella Lundgren och Solstabälgarna.

SKOLAVSLUTNING
Timo Räisänen är dragplåstret på årets 
skolavslutning för högstadiet och 
gymnasiet på Sandgrundsudden 
fredagen den 13 juni. Festivalen Lots  
of love bjuder på musik från flera scener 
och massa andra roliga aktiviteter 
mellan klockan 17.00 och 23.00. 

På Kronparken blir det beachparty 
vid parkbadet Kronan på skolavslutnings-
kvällen mellan klockan 15.00 och 21.00. 
Skolungdomar med familjer är välkomna 
på grill, bad, tävlingar och uppträdanden. 

I Sjösalaparken i Vålberg arrangeras 
Vrålkul med parkour, hoppborg och 
utomhusdisco mellan klockan 17.00  
och 23.00. Tävla och nominera en 
kompis som gjort något ”vrålbra” under 
året. Alla arrangemangen är gratis och 
alkoholfria. På karlstad.se hittar du  
mer information. 

De fyra utomhusbanorna för tennis är 
öppna hela sommaren på Racketcenter  
i Karlstad. Ta med eget racket, eller  
hyr på plats. Som vanligt kan du  
också spela tennis, squash, badminton 
och pingis inne i hallen. På 
karlstadracketcenter.se kan du boka.

– Utetennisen brukar vara populär  
när vädret tillåter, säger Mikael Andersson  
på Racketcenter.  

SPELA TENNIS PÅ
RACKETCENTER

Du har väl inte missat att det är gratis 
inträde till Putte i parken i år? Linnea 
Henriksson, Turbonegro, Linda Pira, 
Stiftelsen, Tiger Bell, Dregen och Ulf 
Lundell är några av artisterna som 
kommer till sommarens festival i 
Mariebergsskogen. Festivalportarna  
är öppna mellan den 3 och 5 juli och  
förutom musiken så bjuds du som 
besökare även på massa kul inne  
på området. Gå in på putteiparken.se  
för mer information.

GRATIS PUTTE I  

PARKEN 13
JUNI

23
AUGUSTI


