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 NU BÖRJAR DET NÄRMA SIG ÅRETS SOMMARLOV!  
I Karlstads kommun finns det massor att göra under lovet. 
Bland annat kommer bibliotekets sommarcirkusbuss att åka 
runt med en spännande cirkusföreställning – den som vill kan 
lära sig jonglera! Drop in-idrotten åker på turné för att hjälpa 
alla som vill med aktiviteter av olika slag. 

Andra exempel på härliga sommaraktiviteter är hiphop, 
friidrott, scrapbooking, vattenskidor, ridning, keramik, t-shirt- 
design, karate, spelkultur, odling, utomhusbio och sportfiske. 
Du som vill veta var-när-hur gå in på karlstad.se/sommarlov 

Tryck: Strokirk-Landströms AB,  
ISO 14001-certifierat tryckeri.  
Tryckt på FS C-märkt papper.
Upplaga: Cirka 46 000 ex.
Distribution: Posten, delas ut  
till alla hushåll i Karlstads kommun.

Håll utkik efter 
Sommarlovsfoldern 
som delas ut till  
alla grundskolor i 
Karlstads kommun.

JOBBA HEMIFRÅN, SURFA ELLER STREAMA FILM – NU GÅR DET SNABBARE

Utges av: Karlstads kommun, karlstadskommun@karlstad.se 
Telefon: 054-540 00 00. 
Ansvarig utgivare: Katarina Lindström, katarina.lindstrom@karlstad.se
Redaktör: Linda Olsson, linda.olsson@karlstad.se
Grafisk form: Kommunbyrån, kommunbyran@karlstad.se
Omslagsbild: Ylwa Svensson. Bilden är tagen utanför Tingvallagymnasiet.

VI I KARLSTAD 

Nyinflyttad student? 

Låna en

°Karlstadsbo

 Genom att låna en Karlstadsbo kan du som nyinflyttad student  
få hjälp att upptäcka staden. Hannah Wiklander är en av fyra  
låneexemplar.

– Jag älskar min stad och vill att de som flyttar hit får en bra 
upplevelse och känner sig välkomna till Karlstad. Jag har själv 
pluggat, men då bodde jag redan här och kände till staden, det  
gör man inte när man kommer utifrån. Jag tycker att det är lite 
min uppgift som Karlstadsbo att visa upp Karlstad.

Hannah gillar att cykla och visar gärna upp Karlstad  
från cykelsadeln.

– Cykla är min grej! Jag tycker om att vara ute och röra på mig  
och vara aktiv. Det finns väldigt fina cykelvägar i och runt Karlstad.  
Jag kan den här cykelstan utan och innan, säger Hannah och skrattar. 

Men de studenter som lånar Hannah får gärna vara med och  
bestämma vad de vill se.

– Allt beror på vad de som lånar mig är intresserade av och vad  
de vill uppleva. 

Om du får välja, vad visar du helst upp?
– Jag visar gärna upp Klarälvsbanan. Den cyklar jag på varje dag till och 
från jobbet, den är väldigt fin. Och det finns bänkar och bord längs med 
vägen där man kan stanna till och bara njuta av naturen och utsikten, 
säger Hannah Wiklander.  Text: Ylwa Svensson

 – I DAG ANVÄNDER vi internet till så mycket mer än  
att surfa för nöjes skull. Vi handlar, betalar räkningar,  
håller kontakt med omvärlden och har trygghets- och 
larmtjänster. Det är väldigt kul att kunna erbjuda 
Karlstadsborna en snabb uppkoppling, säger 
Marija Borenius, marknadschef på Karlstads  
El- och Stadsnät.

I dag är ungefär hälften av Karlstads villor och cirka en 
tredjedel av Karlstads samtliga hushåll anslutna till stadsnätet. 

I våras gjordes det en teknisk uppdatering i stadsnätet, vilket gör att Karlstads El- och Stadsnäts 
tjänsteleverantörer nu kan erbjuda snabbare bredband – upp till 1 gigabit per sekund. 

Hur står sig Karlstad i konkurrensen, är vi en ”snabb stad”?

– Nu när vi har uppgraderat känns det som att  
vi nog kommer att kunna hamna bland de  

snabbare kommunerna i Sverige. Men för 
oss är det minst lika viktigt att så många 

som möjligt i Karlstads kommun får tillgång 
till internet via fiber, som är tryggt och stabilt, 

säger Marija Borenius.   

Text: Ylwa Svensson

Läs mer på  

karlstadsnat.se

Gå in på  
lånaenkarlstadsbo.se  

och välj en Karlstadsbo som  
verkar kul att hänga med. 

Förutom att cykla med Hannah kan  
du välja att uppleva nöjesscenen  

med Björn, trendiga butiker med Erica  
eller paddla genom Karlstad med  
Tobias. Begränsat antal platser –  
först till kvarn gäller! Anmäl dig  

senast 25 september.
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försvinner från kranen under en tid.
– Det känns kul att kunna påverka, 

att det blev något av mitt medborgar-
förslag, säger Axel Johnsen.

Det handlar om värme, ljus, vatten, 
tillgång till information och mat. 

– Vi önskar att alla hushåll skaffar 
ett förråd av bra-att-ha-saker, säger 
Jonas Gerborn, säkerhetskoordinator 

på räddningstjänsten.
Han har massor med tips.
– Våtservetter så att du  

kan tvätta dig, medicin om  
du behöver det, spritkök och  

batterier. Maten i krisskafferiet 
ska vara sådant som man tycker om. 
Honung på knäckebröd är fint! Och så 
kan du koka couscous i spadet från 
Bullens pilsnerkorv, det är en delikatess, 
säger Jonas och skrattar.

Är vi Karlstadsbor dåliga på  

att tänka kris?

– Generellt så har människor som bor  
i glesbygd bättre krismedvetenhet och 
större beredskap än de som bor i stan.

 EN STÖRRE VATTENLÄCKA eller en 
rejäl storm som slår ut elen – det är två 
scenarion som skulle kunna inträffa i vår 
kommun. Och även om en krissituation 
känns långt borta när allt fungerar som 
det ska, så gäller det att vara förberedd.

För om elen försvinner kan  
du ju inte se på tv eller ladda  
din mobiltelefon – och i en kris  
är tillgång till information  
väldigt viktigt.

– Vi vill att folk ska lära  
sig hur man gör för att klara 
en kris. Och att invånarna  
blir medvetna om att man har  
ett eget ansvar i en krissituation,  
säger Birgitta Johansson, kommunikatör 
på räddningstjänsten.

Det hela började med att 18-årige 
Axel Johnsen skickade in ett medborgar- 
förslag till kommunen. Axel tyckte 
att Karlstadsborna behövde bli mer 
krismedvetna. 

Nu har räddningstjänsten tagit fram 
informationsmaterial med allt du behöver 
veta för att klara dig om exempelvis vattnet 

Vad får man inte glömma?

– Tänk på barnen och husdjuren! Det 
ska finnas mycket gott, gärna efterrätter, 
i krisskafferiet. Och ett lager torrfoder 
till hunden eller katten, säger Jonas 
Gerborn.  Text och foto: Ylwa Svensson

Inget vatten, ingen el – vad gör du då? Räddningstjänsten i Karlstadsregionen  
vill lära dig som Karlstadsbo hur du klarar krisen. Här är deras bästa tips. 

Birgitta Johannson och  
Jonas Gerborn från 

räddningstjänsten ger sina 
bästa tips om det  

skulle bli kris. 

SÅ KLARAR DU KRISEN

Axel Johnsens  
medborgförslag  
blev verklighet.

BRA ATT HA I EN KRISLÅDA:
 Vattendunkar med skruvkork att  

hämta och förvara vatten i
 Vattenkokare för kokning av  

förorenat vatten
 Mat med lång hållbarhet
 Campingkök med bränsle
 Gasol och spritvärmare
 Grillkol
 Ficklampa med extra batterier
 Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 Varma kläder och filtar
 Radio med batteri
 Telefonlista på papper med  

viktiga nummer
 Powerbanks för laddning av mobil  

och surfplatta
 Läkemedel
 Hygienartiklar
 Kontanter
 Foder till husdjur
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 PÅ MÅNDAGSKVÄLLAR förvandlas 
fritidsgården Tolvmansgatan på Haga- 
borg i Karlstad till Bfree, en mötesplats 
för unga hbtq-personer – hit är alla 
välkomna!

– Det märks direkt när Tolvmans-
gatan går från ”vanlig” fritidsgård till 
Bfree på måndagar. Alla får vara med 

och bjuds in direkt, det är en väldig 
öppenhet och acceptans. Ingen blir 
ifrågasatt, det är som en stor familj, 
säger Dennis Friberg, fritidsledare.

Bfree slog upp dörrarna 2007 och  
var då Sveriges första kommunala  
mötesplats för hbtq-personer.

– Det är väldigt blandat vad gäller 
besökare, allt från homo till bi till 
transpersoner, men även heterosexuella. 
Bfree är från 13 år och uppåt, vi har  
inte satt någon övre åldersgräns, säger 
Dennis Friberg.

– Det är en bra grej att träffa andra  
och bara hänga. Förra veckan drack  
vi typ fyra kannor kaffe, åt en låda 
kärleksmums, fångade Pokémons och 
spelade kort. En typisk Bfree-kväll, 
skrattar Anton Hällsten, ungdomsledare.

På Bfree kan man måla, fika,  
ordna egna arrangemang eller spela spel. 

Inredningen är 50-talsinspirerad, det 
finns en scen, biljard- och pingisbord. 
Under sommaren har dock mesta tiden 
ägnats åt prideförberedelser. Karlstads-
ungdomarna har avverkat både Stockholm 
och Örebro Pride.

– För många av dem så var Stockholm 
Pride första gången på en pridefestival. 
Alla gick med i paraden och var super- 
lyckliga, det var magiskt, säger Dennis.

– Ja, det var väldigt roligt att få 
uppleva den största pridefesten. Starkast 
intryck gjorde nog publiken, de var  

så glada, hejade, visslade och ropade, 
säger Anton. 

Nu ligger allt fokus på Värmland 
Pride.

– Vi har haft pyssel och tillverkat 
banderoller. På lördag den 10 september 
blir det förfest med pridefika, sminkning 
och fix innan paraden, säger Dennis.

Är Karlstad en öppen och  

accepterande stad?

– Karlstad är ganska okej, men visst,  
ibland möter vi fördomar och oförståelse. 
Egentligen ska ju inte Bfree behöva finnas, 
men som samhället ser ut i dag så är det 
superviktigt att Bfree finns, säger Dennis.

– Själv brukar jag faktiskt strunta  
i vad folk tycker, säger Anton.

Hur blir pridetåget i Karlstad?

– Det blir så färgglatt som det bara  
kan bli, säger Dennis.

– Mycket prideflaggor och färger! 
Och jag kan lova att alla kommer att 
vara glada, skrattar Anton. 
 Text och foto: Ylwa Svensson 

Bfree är Karlstads mötesplats för unga hbtq-personer. Där laddar man  
nu för fullt inför Värmland Pride. 

K A R L S T A D  R E D O  F Ö R  P R I D E 

FRITIDSGÅRDEN DÄR ALLA FÅR VARA MED

Anton Hällsten och Dennis Friberg 
ser fram emot Värmland Pride.  
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 JOEL ENGH är hjärnan och eldsjälen 
bakom Tingvallagymnasiets elevgrupp 
med hbtq-fokus. En grupp som välkomnar 
alla – oavsett sexuell läggning.

– Jag vill avdramatisera hela grejen. 
Jag tycker inte att någon ska behöva  
gå ut med att sin homosexualitet, man 

ska bara kunna vara sig själv och bli 
accepterad. Jag tycker inte om att 
kategorisera människor, säger han. 

Men det finns fortfarande mycket 
okunskap och fördomar – det ville  
Joel ändra på när han startade hbtq-
gruppen på skolan.

– Vi är 32 personer i gruppen och 
det är en väldig gemenskap. Vi har 
jobbat mycket med olika former av 
aktiviteter, fikastunder, tävlingar  

och quiz. Vi har varit runt i klasserna 
och berättat om gruppen, och ordnat  
en temadag med workshops.

För skolpersonalen på Tingvallagym-
nasiet är hbtq-tänket en självklar del av 
jobbet. Elevhälsan på Tingvalla var först 
i Sverige med att bli hbtq-certifierade.

– Vi blev certifierade 2010 och nu 
ställer jag inte frågor som ”har du tjej?”, 
i stället frågar jag ”har du en partner?”. 
Vi tänker på ordvalet, säger Katarina 
Bergman Mjöberg, kurator på skolan.

Katarina möter elever som både 
kämpar med att acceptera sig själva – 
och att bli accepterade av sin omgivning.

– De elever som jag träffar har ofta 
en jobbig och brokig resa bakom sig 
innan de vågar stå för vem de är. Det  

är en inre resa, säger hon. 
– Det är viktigt att ha en person  

i skolvärlden som förstår en och är 
öppensinnad, som Katarina, säger Joel.

Båda vittnar om att kärlek ger  
styrka att våga.

– Jag ser de elever som hittar en 
partner, de är sprudlande glada. De 
blommar ut och vågar visa världen  
vem de är, säger Katarina.

– Jag har kommit till det stadiet  
där jag kan vara helt öppen och också 
skämta om det, säger Joel.

Joel tog studenten i våras, men 
hbtq-gruppen på Tingvalla lever kvar.

– Det känns bra.

Vad gör ni under prideveckan?

– Jag ska se till att alla har färgglada 
kläder på sig på jobbet, säger Joel.

– Och jag kommer att vara väldigt 
noga med att bära min pridepin, säger 
Katarina med ett stort leende. 
 Text och foto: Ylwa Svensson 

Värmland Pride vill uppmuntra till ett 
öppet samhällsklimat som motverkar 
fördomar och diskriminering på grund  
av sexuell läggning eller könsidentitet.

Prideparad lördagen den 10 september

13.00 DJ och fest på Gubbholmen. 

15.00 Prideparaden startar på 
Gubbholmen, dansar genom centrala 
Karlstad och avslutas i Museiparken. 

16.00 Pridefestivalen börjar i  
Museiparken och håller på ända  

in på kvällen. En färgsprakande fest 
som tar ställning för jämlikhet och rätt- 

visa samt för alla människors lika  
värde och rättigheter. Konferencier  
är Freja Lindberg och artisterna är  
bland annat Mariette, Dismissed,  

Glitterlickin och Katthem.

Homo, bi, trans eller queer – på Tingvallagymnasiet i Karlstad jobbar  
både personal och elever aktivt för att öka kunskapen runt hbtq-frågor. 

– Det är viktigt att visa att det är okej att vara precis den man är,  
säger Joel Engh. 

K A R L S T A D  R E D O  F Ö R  P R I D E 

” MAN SKA KUNNA VARA SIG  
SJÄLV OCH BLI ACCEPTERAD”

Joel Engh och Katarina Bergman Mjöberg vill att alla 
ska känna sig välkomna på Tingvallagymnasiet. 

HYLLA KÄRLEKEN MED VÄRMLAND PRIDE



Magnus Olsson kom till HSB:s kontor i Vålberg via företagsplacerad daglig 
verksamhet för nio månader sedan. Han stortrivs med sina arbetsuppgifter 
och har blivit en i gänget bland fastighetsskötarna. 

– Det betyder mycket att ha en sysselsättning att gå till, säger Magnus. 

”VI ÄR ETT OSLAGBART TEAM”

 HAN KLIPPER GRÄS, trimmar häckar, 
skottar snö, kör snöslunga och moppar 
trapphus. Via kommunens vård- och 
omsorgsförvaltnings dagliga verksamhet 
har Magnus Olsson fått möjlighet till en 
sysselsättning som verkligen passar honom.

– Jag har sysslat med fastighets-
skötsel tidigare och gillar det. Jag skulle 
bli stöllig om jag bara gick hemma hela 
dagarna. Jag vill vara igång så mycket 
som möjligt, säger han.

Magnus är halvtid på HSB – måndag 
till fredag, fyra timmar per dag. Vid sin 
sida har han sin handledare och arbets-
kamrat Tomas Andersson.

– Jag börjar klockan 07.00 och så 
kommer Magnus in 09.00. Sedan åker  
vi ut och gör det som ska göras, käkar 
lunch och efter det åker Magnus hem. 
Själv jobbar jag till 16.00, berättar Tomas.

För honom var det självklart att tacka  
ja när hans chef frågade honom om han 
ville vara handledare till en person med 
funktionsnedsättning. 

– Jag tycker att det är roligt att lära 
känna nya människor och lära ut det  
jag kan. Jag arbetar mycket ensam och 
tycker att det är kul att ha någon att 
jobba ihop med, säger Tomas. 

De trivs i varandras sällskap.
– Vi skojar mycket och vi kan prata 

om allt mellan himmel och jord. Tomas 
är en bra lärare, säger Magnus.

– Jag har också lärt mig massor! 
Magnus är en stor FBK-fantast och jag som 
inte är så insatt i sport har fått lära mig allt 
om hockey, säger Tomas och skrattar.

För det handlar inte bara om att 
trimma häckar och klippa jämna 
gräsmattor. 

– Jag får komma ut och träffa folk! Och 
så gillar jag att jag får motion på jobbet, 
säger Magnus.

– Magnus är jätteduktig, han bidrar 
verkligen. Det är humor, glädje och 
kamratskap. Vi är ett oslagbart team, 
säger Tomas Andersson.   

Text och foto: Ylwa Svensson

6  K A R L S TA D S  KO M M U N | S E P T E M B E R  2016

Tomas Andersson och Magnus Olsson 
stortrivs med varandra på HSB i Vålberg.

Företagsplacerad daglig verksamhet är en 
insats inom LSS (lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade). Insatsen ska erbjuda 
en meningsfull sysselsättning utifrån personens 
intresse och förmågor. Man kan välja att ha  
sin dagliga verksamhet på ett företag eller  
en förening. 

Som företag ska man kunna erbjuda enklare 
uppgifter till personer med funktionsnedsätt-
ning och utse en handledare. Personen ska  
vara en resurs som utför ”guldkantsuppgifter” 
på arbetsplatsen. 

Företaget betalar ingenting, personen får  
sin ersättning från Försäkringskassan och 
Karlstads kommun. 

Vill du veta mer, eller har ni plats för en 
person med funktionsnedsättning på er 
arbetsplats? Kontakta Karlstads kommuns 
verksamhetssamordnare: 054-540 55 32,  
eller 054-540 56 05.

FAKTA



SUSANNE SVARAR 
PÅ DINA FRÅGOR

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.

När Karlstadsborna ringer till kommunen 
är hon en av dem som svarar ”Hej och 
välkommen till Kontaktcenter”. Susanne 
Fagerström svarar på frågor om allt 
från borgerlig vigsel till hål i gatan. 

 SUSANNE FAGERSTRÖM har arbetat 
länge inom Karlstads kommun.

– Jag är utbildad kart- och mätnings-
ingenjör och jobbade 27 år på stadsbygg-
nadsförvaltningen innan jag hamnade här.

Det finns tre olika svarsgrupper på 
Kontaktcenter, Susanne tillhör den grupp 
som rör teknik- och fastighet, stadsbygg-
nad, kommunledningskontoret och miljö. 
Då är det bra att ha en bakgrund som 
karttekniker och mätningsingenjör. 

– Det är mycket bygglovsfrågor. Invånare 
som vill veta vad de får bygga på sin tomt 
eller när deras bygglov blir klart. Sedan  
får vi in många felanmälningar, säger 
Susanne Fagerström.

Hon svarar även på frågor som rör 
räddningstjänsten.

– Det har hänt några gånger att jag fått ta 
emot samtal om katter som sitter fast i träd. 

Det kommer frågor från alla håll – via 
telefon, Facebook, webbplatsen eller appen. 
Alla ärenden som kommer in läggs i ett 
ärendehanteringssystem. 

De flesta frågor besvaras via e-post.
– Men ibland står jag i receptionen i 

Bibliotekshuset och tar emot besökare.
Susanne Fagerström upplever att de 

flesta som ringer är trevliga.
– Ja, de allra flesta. De som precis fått 

p-böter kan vara lite missnöjda, och när det 
är fel på en p-automat kan folk ringa och 
säga ”nu får du lösa det här”, säger hon 
och skrattar.

Kommunens Kontaktcenter har i dag 
drygt 30 medarbetare.

– Vi har väldigt olika bakgrund.  
Till exempel sjuksköterska, lärare och 
socionom. Det är en jättebra arbetsgrupp, 
vi är verkligen till för Karlstadsborna.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att det är så varierat! Jag vet aldrig  
vad frågan kommer att bli när det ringer. 
Man utvecklas verkligen och man får lära 
sig så otroligt mycket.

Vilken är den klurigaste frågan  
du har fått?
– Det var en dam som ringde in och sa  
att det låg en sjuk and i en av blomurnorna 
på torget. Det visade sig att anden låg  
på ägg där! Det är tydligen inte alldeles 
ovanligt att de bosätter sig mitt i stan  
där de är skyddade från rovdjur. En söt  
liten historia, säger Susanne Fagerström 
och ler.   Text och foto: Ylwa Svensson

Namn: Susanne Fagerström  Ålder: 54 år  Jobbar som: Kommunvägledare   
Började på kommunen: 1985  Karlstadsfavorit: Badplatsen Stora Björnrukan på Arnön
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Vill du felanmäla eller 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.

 DET ÄR VIKTIGT att vara så detaljerad som 
möjligt när du gör din felanmälan. Ange till 
exempel vilken skola, boende, anläggning 
eller liknande det gäller – då kan vi hjälpa  
dig snabbare. Om du skickar ett meddelande 
så får du gärna bifoga bilder eller peka ut på 
en karta var felet finns. 

Du kan ringa, mejla, twittra, skriva ett inlägg 
på kommunens Facebook-sida, eller felanmäla 
via karlstad.se eller appen Mitt Karlstad. Om 
du tillåter appen att skicka push-notiser får du 
även meddelanden om det till exempel är en 
vattenläcka eller trafikstörningar.

Karlstads kommun svarar inom två arbets- 
dagar när du kontaktar oss via mejl, sociala 
medier och meddelanden. Många frågor kan 
våra kommunvägledare i Kontaktcenter svara 
på direkt, men annars hjälper de dig att få 
kontakt med rätt handläggare i kommunen. 

FRÅGA KOMMUNEN

EN GATLYKTA HAR GÅTT 
SÖNDER. HUR FELANMÄLER  
JAG TILL KOMMUNEN?



INFORMATIONSKVÄLL – STÖTTA DITT  
BARN ATT GÖRA HÄLSOSAMMA VAL

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.

Sista helgen i september slår portarna  
åter upp till den matglada festivalen Smaka 
på Värmland – en mötesplats som ger 
inspiration till värmländska matupptäckter.

Festivalen som hölls för första gången 
2011 har vunnit Karlstadsbornas och 
värmlänningarnas hjärtan och gått från 
cirka 7 000 besökare till 17 000 besökare 
på bara några år. Även i år bjuds det på 
massor av spännande mat och utställare. 
Det finns mycket att se, uppleva och lära, 
och mängder av matinspiration utlovas! 
När: 24–25 september. Tid: 10.00–16.00. 
Plats: Mariebergsskogen. Entré: 50 kronor.

Söndagen den 18 september bjuds det på 
kunglig hästglans i Karlstad. Då kommer 
den ridande musikkåren att paradera 
genom staden till Stora Torget, där det blir 
ett figurativt musikprogram. Den beridna 
musikkåren är världsunik och används 
annars vid högvaktsavlösningar, stats-
besök, nationaldagsfirande och Riksdagens 
öppnande. När: 18 september. Tid: 13.00. 
Plats: Stora torget. Musikkåren har även 
samma dag en konsert på Karlstad CCC 
klockan 18.00. Fri entré.

Den 27 september arrangerar Karlstads 
kommun en föreläsning som riktar sig till 
föräldrar och vårdnadshavare på temat ”Hur 
man stöttar sina barn att göra hälsosamma 
val”. Tanken är att informera om hur skolan 
arbetar drogförebyggande i samverkan med 
polis, socialtjänst och första linjen. Ditt 
engagemang som vuxen har stor betydelse.  

Kvällen bjuder på flera föreläsare från 
elevhälsan, polis, socialtjänsten och  
Första linjen. När: 27 september.  
Tid: 18.00–20.00. Plats: Sundstagym-
nasiets aula. Gratis.

MATFESTIVAL I MARIEBERGSSKOGEN

HÖSTMARKNAD PÅ ALSTERS HERRGÅRD

Dans, musik, teater och konst – fredagen 
den 9 september är det kulturnatt i 
Karlstad. Det blir en färgsprakande kväll 
fylld med kreativitet, uppträdanden och 
kulturupplevelser i centrala stan. Vad 
sägs om eldkonst, spännande dansupp-
visningar och workshops? Här finns kultur 
i alla former för såväl gammal som ung. 
Så sätt på dig något varmt och invig 
hösten med kultur! När: 9 september.  
Tid: 16.30–22.00. Läs mer på karlstad.
se/kulturnatt

Och för de lite yngre  
vankas det Kulturknatta  
dagen efter Kulturnatten,  
alltså lördagen den  
10 september. Kultur- 
knatta riktar sig till barn mellan  
3–12 år. Det blir massor med roligheter 
och upplevelser i Bibliotekshuset, Musei- 
parken och på Värmlands museum.  
När: 10 september. Tid: 11.00–16.00. 
Programmet hittar du på karlstad.se/
kulturknatta

Sommaren går mot sitt slut och precis som 
traditionen bjuder hålls det höstmarknad i 
herrgårdsparken på Alsters herrgård andra 
helgen i september. 

Runt 70 noga utvalda utställare kommer 
att finnas på plats och som besökare kan 
du njuta av dofter och smaker från när- 
producerad mat, vackert hantverk och först-
klassig slöjd från Värmland. Under marknads- 
helgen bjuds det även på aktiviteter för de 
lite yngre – så som ponnyridning, prova-på 
smide och fiskdamm.  
När: 10–11 september. Tid: 10.00–16.00. 
Plats: Alsters herrgård. Fri entré.

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 27 OKTOBER

27
OKTOBER

GRATIS  
KONSERT PÅ  
KARLSTAD CCC!

MISSA INTE PRIDEPARADEN  
LÖRDAGEN DEN 10 SEPTEMBER.  

LÄS MER PÅ SIDAN 5.

BERIDEN PARAD OCH KONSERT MED 
LIVGARDETS DRAGONMUSIKKÅR

KULTURNATTENALLT  
ÄR GRATIS

VÄLKOMMEN TILL KULTURNATTEN I KARLSTAD!

Lördag 10 september  
Klockan 11.00–16.00

BIBLIOTEKSHUSET, MUSEIPARKEN OCH VÄRMLANDS MUSEUM 
PROGRAMMET HITTAR DU PÅ KARLSTAD.SE

I samarbete med föreningslivet

KULTURKNATTA

ALLT 
ÄR GRATIS!

FÖR BARN 3–12 ÅR


