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Darren Mackin, 37 år, 
flyttade från London till 
Värmland för två år sedan.  
Här ger han sina bästa 
Londontips:

Carnaby street: En av Londons mest 
kända gator. Strosa runt bland massor  
av mysiga restauranger, kaféer och barer. 
Här finns både stora gallerior och mer 
unika småbutiker.

Camden market: Du måste besöka en 
marknad när du är i London. Här kan du 
fynda allt mellan himmel och jord. Ät billig 
street food från världens alla hörn och 
titta på myllret av människor.

PROGRAM
•	  Jubileets magnoliafest – 18 maj 

Stort knytkalas och föreläsning av 
magnoliaexperten John Lennart 
Söderberg. 

•	  Växtmarknad med konsthantverk 
och rådgivning – 25 maj Officiellt 
öppnande av jubileet. 

•	  Glaskonst i parken – 31 maj 
Invigning av konstverket Källan av 
Ditte Reijers och glasutställningen 
”This is my hometown” av Håkan 
Blomqvist och Karin Westman.

•	  Den vilda parken – 5 maj, 22 maj,  
5 juni Guidning med fågelliv och 
växter som tema.

•	  Jubileumsvandring – 25 maj,  
26 juni, 3, 10, 17, 24, 31 juli,  
7, 14, 21 augusti Växtexperten 
Jonas Grund guidar. 

•	  Gröna reflektioner med journalisten 
Lisa Syrén 30 juni, trädgårds- 
profilerna Gunnel Carlson 13 juli  
och Hannu Sörenstam 27 juli.

•	  Besök av trädgårdsexperten –  
10 augusti Bosse Rappne från 
”Äntligen hemma”.

För ett mer utförligt program  
se karlstad.se. Vissa program- 
punkter kräver bokning via  
destinationkarlstad.se. 
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Nu kan du flyga direkt till London, Stansted, från Karlstad Airport 
två dagar i veckan – året runt. 

I år fyller Stadsträdgården 150 år. Firandet pågår under hela sommaren  
med massa kul aktiviteter för hela familjen.

– Vi vill ta tillfället i akt att göra någonting positivt för staden på en  
av Karlstads vackraste platser, säger Mikael Lundh, landskapsingenjör  
i Karlstads kommun. 

 ÄNDA SEDAN Peter Landmark, vd på 
Karlstad Airport, började på flygplatsen 
för drygt sex år sedan har den vanligaste 
frågan varit: När blir det flyg till 
London från Karlstad och Värmland?

– Därför är vi extra glada nu när  
vi kan tillgodose det önskemålet, 
dessutom till ett bra pris. Tur och  
retur kommer man att kunna köpa 
biljetter för under 3 000 kronor, säger 

 I MITTEN AV MAJ går startskottet 
för jubileet i Stadsträdgården. Då är 
Karlstadsborna välkomna att slå sig 
ned i gröngräset med en picknickkorg.

– Vi hoppas att det ska bli ett  
stort knytkalas. I maj när många 
magnolier blommar, bjuder vi in till  
en föreläsning med magnoliaexperten 
John Lennart Söderberg, säger  
Mikael Lundh.

Experterna tipsar

Visste du att det växer runt 800 olika 
arter av buskar, blommor och träd i 
Stadsträdgården? Det kan du få höra 
mer om på jubileumsvandringarna  
som kommer att hållas i parken med 
växtexperten Jonas Grund. För dig  
som gillar växter är växtmarknaderna 
under sommaren ett måste. Ta med dig 
dina växter och få tips från experterna. 
Du kan också lyssna till trädgårds-
profilerna Bosse Rappne, känd från 
TV4:s Äntligen hemma, Gunnel 
Carlson och Hannu Sarenström från 
SVT:s Gröna rum, samt Lisa Syrén  
från P4:s Ring så spelar vi.

Peter Landmark. Genom den nya 
flyglinjen når du Stansted, några mil 
norr om London, på mindre än två 
timmar. Därifrån går det snabbtåg  
var 15:e minut direkt in till Liverpool 
Street station i centrala London.

På flygplatsens hemsida ksdarprt.se 
kan du läsa mer. Biljetter bokas på 
flyswedish.se 

Text: Kristina Ohlsson

Glaskonst ute i det gröna

Förutom alla aktiviteter så får också 
parken nytt utseende under jubileet.  
Bli inte förvånad om det står en 
skulptur av en sju meter lång giraff och 
betar från en av trädkronorna, eller om 
en zebra kikar fram bakom buskarna. 
Träden kommer att smyckas med garn 
och konstnären Ditte Reijers inviger 
sitt vattenkonstverk, Källan. Under 
sommaren kommer också konstnärerna 
Håkan Blomqvist och Karin Westman 
visa sin glasutställning ”This is my 
hometown” i parken. Det händer något 
kul nästan varje vecka från maj till 
augusti. 

– Det kommer att vara en festprydd 
park under hela sommaren. Men det 
finns också möjlighet till en plats i 
gräset för avkoppling och reflektion, 
säger Mikael Lundh. 

Text: Kristina Ohlsson

PREMIÄRFLYG TILL LONDON

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. I det här numret 
förklarar vi hur den ekonomiska oron 
ute i världen påverkar Karlstads 
kommun. Du får också träffa Dajana 
Dajic som ansvarar för kommunens 
sommarjobb till unga och här intill kan 
du läsa om den nya flyglinjen som ska 
ta värmlänningarna till London.

Tack för de tips vi har fått in om 
tidningens innehåll! Fortsätt gärna  
att tipsa om vad du vill läsa mer om. 
Skicka ett mejl till: linda.olsson@
karlstad.se. Du har chansen att 
belönas med en handduk med vår glada 
sol på. Glöm inte att skriva din adress 
och märk ditt mejl med ”Vi i Karlstad”.

ALLT FLER BOR I KARLSTAD!
87 070

Bosse Rappne,  
från TV4:s Äntligen 
hemma, besöker 
Stadsträdgården.

STADSTRÄDGÅRDEN FYLLER 150 ÅR

Brick Lane: På den här gatan i östra 
London finns många goda indiska 
restauranger. Definitivt värt ett besök!

Bodeans: Restaurang i Soho som lagar 
amerikansk mat. Rätten ”Pulled pork” 
rekommenderas.  

Covent Garden: Ta en öl mitt i stan.  
Är det fullsatt inne så kan du bara ta  
med dig ölen ut på gatan och titta på 
människorna som går förbi.

Fotboll: Passa på att gå på fotboll när  
du är i London. Stämningen är oslagbar!

Avgångar: Från 
Karlstad: Torsdagar och 
söndagar 09.35. Från 
London: Torsdagar och 

söndagar 15.10  
(lokal tid)

Foto: anshar/Shutterstock.com



Ett barn på förskolan:
Din kostnad:            
Kommunen betalar:
Total kostnad: 
  Siffran är ett genomsnitt för ett barn per år. Som  

mest kan du betala 15 120 kronor per år om du  
har ett barn placerat i förskola eller skola och har  
en familjeinkomst på minst 42 000 kronor i månaden.

En plats på äldreboende: 
Din kostnad: 
Kommunen betalar:                   
Total kostnad:
 Genomsnittskostnaden för boende och hyra för ett år.

En elev i grundskolan:
Din kostnad:      
Kommunen betalar: 
Total kostnad:        

80 miljoner mindre skatteintäkter

Ett normalår ökar kommunens 
skatteintäkter med omkring 
fyra procent, ett riktigt starkt år 

runt fem procent. De senaste 
åren har ökningen bara legat 
runt två och tre procent. 

Varje procent betyder 40 miljoner fler 
skattekronor för kommunen, pengar 
som går till att skapa bra verksamhet 
till Karlstadsborna.

– I takt med att skatteintäkterna 
ändras blir det en ryckighet i plan-
eringen för kommunen. Först år 2015 
räknar vi med en ökning på fyra 
procent igen. Men det gäller att planera 
klokt för vi har ett stort ansvar att 
använda skattepengarna på bästa sätt, 
säger Lars Sätterberg. 

Text: Kristina Ohlsson

Lars Sätterberg

DET HÄR ÄR DU MED OCH BETALAR:
Sven har en inkomst på 200 000 kronor per år.  

Av sin lön betalar han 65 900 kronor i kommunal-

skatt. Av de 65 900 kronorna går 43 500 till 

kommunen och 22 400 till landstinget. Så här ser 

fördelningen av pengarna ut i Karlstads kommun:

Utbildning och förskola 17 845 kronor

Vård och omsorg 16 955 kronor

Teknisk verksamhet 3 547 kronor 
(Till exempel gator och vägar)

Fritid 1 492 kronor

Kollektivtrafik 1 423 kronor

 Kultur 1 085 kronor

Politisk verksamhet 611 kronor

Arbetsmarknadsåtgärder med mera 543 kronor

SÅ ANVÄNDS SKATTEPENGARNA:
Vård, skola och omsorg står för drygt 80 procent av  
kommunens kostnader.

Förskola och 
grundskola 32 %

Äldre- och 
handikappomsorg 31 %

Gymnasieskola
och Komvux 10 %

Individ- och 
familjeomsorg 9 %

Vägar, busstra�k
och räddnings-

tjänst 8 %

Kultur- och fritids-
verksamhet 6 % Övrigt 4 %

Varför ska kommunen satsa pengar på till 
exempel ett nytt badhus, Melodifestivalen 
och Lars Lerins konsthall, medan kommunen 
måste spara inom andra områden?
Har vi ingenting annat än utbildning, vård 
och omsorg i kommunen så är människor 
inte särskilt intresserade av att bo här. 
Som invånare förväntar man sig att ha 
någonting att göra även när man är ledig. 
Att det finns möjlighet till idrottsaktiviteter 
och kultur har dessutom rena folkhälso-
effekter. Handeln och besöksnäringen är  
en av de få branscher där sysselsättningen 
faktiskt ökar. Vi är med och bidrar till den 
ökningen när vi ser till att det kommer  
stora arrangemang till staden.

Karlstads kommun redovisar ett positivt 
resultat på 216 miljoner kronor för 2012. 
Hur går det ihop med att det är tuffa tider?
Att överskottet är extra stort i år beror på 
tillfälliga intäkter, bland annat reavinster 
från försäljning av tomträtter och återbetal-
ning av sjukförsäkringspremier. Karlstads 

kommun har som mål att alltid ha ett 
överskott på minst 80 miljoner kronor varje 
år. Kommunens ekonomi kan jämföras  
med ett hushålls ekonomi. Kanske får 
hushållet tillbaka skattepengar vilket är  
ett välkommet tillskott i kassan. Men ofta 
finns det hål att stoppa pengarna i, när 
taket behöver bytas eller bilen behöver 
lagas. Då är det viktigt att ha en buffert  
för att klara de oförutsedda utgifterna.

Hur använder kommunen pengarna  
från överskottet?
Pengarna från överskottet använder  
vi för att investera i kommunens byggnader 
och anläggningar för att kunna erbjuda en 
så bra service som möjligt för Karlstads-
borna. Många av de fastigheter, gator och 
vägar som byggdes på 60- och 70-talen  
är i stort behov av upprustning. Just nu 
satsar vi stort på att renovera skolor och 
badhuset på Sundsta. Men under några  
år nu kommer vi att behöva slå av på 
investeringstakten på grund av det 
ekonomiska läget. 

TRE FRÅGOR OM KOMMUNENS EKONOMI

OMVÄRLDEN PÅVERKAR 
KOMMUNENS EKONOMI
Oron i världsekonomin påverkar skatteintäkterna i Karlstads kommun.  
Färre personer i jobb ger färre skattekronor.

– Det kommer att märkas bland annat genom neddragningar  
i flera verksamheter. Men vi kommer att göra allt för att fortsätta  
ge en god service till Karlstadsborna utifrån de resurser som vi har,  
säger Lars Sätterberg, ekonomidirektör i Karlstads kommun. 

 DEN FÖRSÄMRADE konjunk-
turen från spåren av finanskrisen 
påverkar Karlstads kommun som 
får färre skattekronor att fördela  
i kommunen under  
de närmaste åren.

– Naturligtvis påverkas 
vi av att skatteintäkterna inte ökar i 
samma takt. I ett läge med knappare 
resurser blir det ännu viktigare att vi 
fokuserar på de politiska prioritering-
arna. Vi måste se över möjligheterna 
till samordning. I vissa fall kan det 
handla om att hitta andra lokal- 
lösningar eller att sänka ambitionerna 
inom enskilda verksamheter. Karlstads-
borna ska känna sig trygga med att  
vi hela tiden jobbar med att ge en  
så bra service som möjligt med de 
pengar vi har. Vi klarar oss ändå bra  
i jämförelse med de tuffa åtgärder  
som görs ute i Europa just nu, säger  
Lars Sätterberg.

SVERIGE EXPORTERAR MINDRE  
NÄR DET ÄR ORO I VÄRLDEN.  
DET LEDER TILL:

Hög  
arbetslöshet

Människor  
handlar mindre

Företagen 
skär ned

Mindre 
sysselsättning

Färre  
skattekronor

EXEMPEL PÅ KOSTNAD  
FÖR KOMMUNENS SERVICE:
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?

Varje år söker runt 1 500 ungdomar feriejobb  
i Karlstads kommun. Det är Dajana Dajic  
som arbetar med att matcha rätt person  
på rätt plats.

– Vi räknar med att kunna ge besked  
till alla innan den 10 maj. 

 PARALLELLT med feriejobben arbetar 
Dajana med antagningen till gymnasiet. Hon  
tar också emot ansökningar om inackorderings-
bidrag – till elever på gymnasiet som har mer  
än två timmars restid. 

Populära sommarjobb
Men just nu det är arbetet med att samordna 
feriejobben, kommunens sommarjobb till unga 
från åttan till ettan på gymnasiet, som tar mest 
tid. Varje år är det cirka 1 500 ungdomar som 
söker till runt 1 200 platser.

– Vi försöker alltid att tillgodose ungdom-
arnas önskemål i den mån det går. Populärast  
är det att jobba inom barnomsorgen, som 

HEJ! Det är hög tid att söka bygglov  
för dem som vill bygga under  
sommaren. Vi får många frågor just  
nu om bygglov. Några av de vanligaste 
frågorna är vad som gäller när man 
målar om sitt hus, byter tak eller glasar 
in altaner.

När ni målar om eller byter tak…

… krävs oftast inget bygglov, men  
det beror på hur det ser ut i området 
och vad ni bor i för hus. Det kan finnas 
särskilda bestämmelser, så det bästa är 
att ringa kommunen och fråga vad som 
gäller för just ert hus.

Ska ni glasa in en altan, bygga tak över 

uteplatsen eller sätta upp ett plank 

som vindskydd gäller de här reglerna:

Ni får bygga skärmtak över uteplatsen 
utan bygglov, men då får det inte vara 
större än 15 kvadratmeter. Det krävs 
däremot bygglov om ni vill glasa in 
altanen eller balkongen.

Om ni vill sätta upp ett plank som 
vindskydd vid en uteplats kräver det 
inte bygglov om planket inte är: högre 
än 1,8 meter, ligger 3,6 meter från 
bostadshuset och inte närmre fastighets- 
gränsen än 4,5 meter. I Karlstad har vi 
tagit fram särskilda riktlinjer för murar 
och plank. Ni kan läsa mer om det  
och andra regler kring bygglov på 
karlstad.se. 

slussvakt eller som dansare på Stora torget, 
säger Dajana Dajic.

Besöker arbetsplatserna
Tidigare var det en stor hög med brev att gå 
igenom – nu kommer de flesta ansökningarna  
in via mejl. Sista ansökningsdagen var den  
31 mars. 

– Det är en bra erfarenhet att få prova  
på olika yrken för att se vad man är intresserad 
av. Jag försöker besöka några av arbetsplatserna 
varje sommar för att presentera mig själv. Ofta 
tycker ungdomarna att det är positivt att jag 
kommer ut och hälsar på.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att jag får arbeta med många olika saker.  
Jag arbetar mest administrativt, men får ändå 
möjligheten att prata mycket med ungdomar  
och föräldrar om valen kring feriejobben och 
gymnasiet.  

Text och foto: Kristina Ohlsson

Namn: Dajana Dajic
Ålder: 36 år
Yrke: Feriesamordnare  
och studerandeassistent  
på gymnasieförvaltningen
Började på kommunen: 2008

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.

FRÅGA 
KOMMUNEN

DAJANA SAMORDNAR KOMMUNENS FERIEJOBB

Mikael Andersson och Frida Johansson,  
med dottern Doris 1,5 år, funderar på att  
flytta från lägenheten i Haga till hus.

 20-ÅRIGA FANNY FERNLÖF  
är ungdomssamordnare i Karlstads 
kommun. Den senaste månaden har 
hon besökt skolor över hela kommunen 
för att berätta om hur man kandiderar 
till ungdomsfullmäktige. 

– Valet är unikt i Sverige. Vi är  
det enda ungdomsfullmäktige där 
ungdomarna är helt folkvalda. Det  
är något vi är mycket stolta över.

Politikerna frågar ofta om råd

Ungdomsfullmäktige består av  
25 ledamöter och 15 ersättare som  
ger råd till kommunens nämnder, 
styrelser och bolag i frågor som rör 
unga. En gång i månaden träffar de 
politiker och tjänstemän på ett 
stormöte i Stadshuset.

– Politikerna kanske vill ha 
ungdomarnas syn på ritningarna inför 
att en ny busslinje ska dras, eller så  
vill en grupp tjänstemän, som ska  
prata om cannabis, veta hur de når  
ut till ungdomarna på bästa sätt.

Fanny Fernlöf (i mitten) arbetar med ungdomsfrågor i Karlstads kommun. Hon var tidigare ordförande i ungdomsfullmäktige. Här är hon tillsammans  
med (från vänster) Moa Edholm, Isak Olsson, Helin Kalak, Hampus Karlsson och Moa Ekholm, som alla har en plats i ungdomsfullmäktige.

”Jag har lärt mig argumentera”

Fanny var tidigare ordförande i 
ungdomsfullmäktige. Nu är det hon 
som svarar på frågorna som hon själv 
ställde för bara några år sedan.

– Det är extremt roligt att se  
hur en person växer och få ge samma 
möjlighet som jag fick en gång. Jag vet 
hur mycket jag har vunnit på att vara 
med i ungdomsfullmäktige. Jag har 
lärt mig hur ett styrelsemöte fungerar, 
hur man argumenterar för sin sak,  
och att det är värt att göra det. 

Varför ska man rösta till ungdoms-

fullmäktige 13-17 maj?

– Det är frivilligt att rösta. Men 
politikerna lyssnar mycket på ungdoms- 
fullmäktige, därför är det viktigt att  
så många som möjligt ser till att gå  
och rösta så att vi får en bra blandning 
av engagerade killar och tjejer som  
kan representera Karlstads unga på 
bästa sätt. 

Text och foto: Kristina Ohlsson

Du behöver inte vara med i ungdoms- 
fullmäktige för att engagera dig.  
Här är några exempel på vad unga  
i Karlstad arbetar med just nu:

•  Lots of Love – årlig antirasistisk 
festival i museiparken.

•  En utomhuspark för skateboard,  
BMX och inlines.

• Dialoggrupp om cannabis.
• Elevinflytande i skolan.
•  Att skapa ett attraktivare  

Kronoparken.

Har du frågor om valet eller vill veta 
mer om hur du kan engagera dig?  
Gå in på karlstad.se/ungdom eller 
mejla: ungdom@karlstad.se

En laglig graffitivägg för unga på Rud  
och möjligheten att kunna betala med 
sms-biljett på stadsbussarna, är exempel  
på frågor som ungdomsfullmäktige  
har drivit fram under de senaste åren.

Vem tycker du ska föra de ungas talan i Karlstad under nästa mandat- 
period? Mellan den 13 och 17 maj kan du som går i åttan, nian och 
på gymnasiet rösta på din favorit till ungdomsfullmäktige. 

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.

KRISTINA SKOGLING,  
STADSBYGGNADS-
INGENJÖR SVARAR...

Vad är det för  
regler som gäller  
vid bygglov

I KARLSTAD HAR  
  UNGDOMARNA MAKT

Ingen Idé är för lIten! KandIdera tIll 

ungdomsfullmäKtIge på Karlstad.se/ungdom

KARLSTAD.SE

unga I 
  Karlstad 

    Har maKt
sms-bIlJett på bussen

Vad brInner du för? KandIdera tIll  ungdomsfullmäKtIge på Karlstad.se/ungdom

unga I  
  Karlstad  
    Har maKt

laglIg graffItIVägg på rud 

KARLSTAD.SE



GLÖM 
INTE!

AKTUELLT I KARLSTAD… 

FÅ BÄTTRE FLÅS  
INFÖR VÅRENS LOPP 

Sugen på att komma i gång med 
konditionen inför vårens löpartävlingar?  
IF Göta har precis kört igång sin årliga 
motionsturné som en förberedelse inför 
Vårruset den 16 maj och Stadsloppet  
den 15 juni. Alla är välkomna att delta 
– både nybörjare och mer erfarna  
löpare. Vid alla tillfällen är det samling  
klockan 18.00. 

24 april Kronoparken
2 maj Rud 
7 maj Skattkärr 
15 maj Tuggelite
21 maj Skutberget
29 maj Tyrstugan 
4 juni Sundsta

Läs mer på karlstadstadslopp.se

NÄSTA NUMMER  
AV VI I KARLSTAD 
KOMMER 13 JUNI

SLÄNG SKRÄPET  
PÅ HELGEN
Karlstads sex återvinningscentraler  

är populära på helgerna. Därför håller 

Karlstads Energi extraöppet på Heden 

och Djupdalen fram till den 12 maj.  

Här är öppettiderna under helgen:

Heden  lördag 07.00-15.30  

söndag 09.00-16.00*

Djupdalen lördag 09.00-16.00* 

Molkom lördag 09.00-12.00

Vålberg lördag 10.00-14.00

Våxnäs lördag 09.00-16.00

Väse lördag 13.00-15.30

*  Dessa dagar är det öppet fram till 12 maj  
samt 26 augusti-27 oktober

ÄR LITTERATURLÄGRET 
NÅGOT FÖR DIG? 

Gillar du att skriva och uttrycka dig och  

är mellan 13 och 16 år? Då kanske det 

årliga Litteraturlägret är någonting för dig.

– Vi vill stötta unga som är intress-

erade av att skriva och berätta så att  

de kan utveckla sig och träffa ungdomar  

med liknande intressen, säger ansvariga 

Johanna Stilgård på Karlstads Stads-

bibliotek.

Lägret pågår den 24-28 juni och  

hålls på Seniorernas hus. Anmäl dig  

på bibliotekvarmland.se senast den  

30 april.

HÄR KAN DU  
FIRA VALBORG
Du kan fira Valborg på flera ställen i 

kommunen. I Mariebergsskogen är det 

Åsa Bergenheim, rektor på Karlstads 

universitet, som vårtalar. På Café August 

blir det vårtal, brasa och underhållning. 

Som vanligt sjungs våren in på musei-

trappen vid ingången till Värmlands 

museum där landshövdingen Kenneth 

Johansson talar till våren i år. Vid Nyeds 

hembygdsförening och Tälleruds bygde-

gård firas också vårens ankomst. Läs om 

fler firanden i kommunen på karlstad.se

KONTAKTA KOMMUNEN VIA NY APP
Med den nya applikationen för mobil- 

telefoner, Kontakta oss, kan du smidigt 

ställa frågor, lämna synpunkter eller göra 

en felanmälan till kommunen. Du behöver  

en så kallad smart telefon för att ladda 

ned appen som finns för både iPhone  

och Android. Med hjälp av appen kan  

du ringa, skicka meddelande eller skriva 

till kommunen på Facebook och Twitter.

För dig som inte har en smart telefon  

går det lika bra att ringa 054-540 00 00 

eller komma in till Kontaktcenter i 

Bibliotekshuset och ställa en fråga.

Fotnot: Det här är ett urval av vad som är på gång just nu! Läs mer om vad som händer på karlstad.se
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VÅRMARKNAD PÅ  
ALSTERS HERRGÅRD

Den 4-5 maj inleder den traditionella 

vårmarknaden säsongen på Alsters 

herrgård med hantverk och förstklassig 

slöjd från Värmland. Kom och njut av 

dofter och smaker från närproducerad 

mat och få inspiration inom området 

trädgårdsodling och plantering. På 

karlstad.se kan du läsa mer.

KARLSTAD.SE


