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Välkommen 
till solstaden

Skiner solen i Karlstad idag? Den frågan får vi rätt ofta. Karlstad har länge legat i toppskiktet bland städer med 
flest soltimmar, men kopplingen till solen är mycket starkare än så. Vår sol handlar främst om den glada och 
driftiga krögaren Eva-Lisa Holtz som levde och verkade här på 1700-talet. Genom sitt sprudlande humör och 
varma bemötande blev hon vida känd under namnet Sola i Karlstad. Det sägs att handelsresande gärna tog en 
omväg för att gästa Sola i Karlstad.

Men kanske berodde omvägen även på att Karlstad är en stark handelsplats med tidiga anor. I centrum 
kan du uppleva vår tids handelsplats när den är som bäst. Här finns gågator, torghandel, kaféer, pubar, res-
tauranger och affärer – välkända och lite mer udda. I centrum finns flera gallerior och butiker där du hittar 
allt du kan önska dig och en bit utanför finns köpcentra som Välsviken och Bergvik med bland annat Ikea.

Bra kommunikationer är ett måste. Våra förfäder i Karlstad slog sig ned vid Klarälvens mynning efter att 
ha färdats hit på vatten – längs älven från Norge, eller över Vänern. Vi som bor här nu kan fortfarande välja 
vattnet, men även flyg, tåg, buss eller bil.

Karlstad växer och vår arbetsmarknad utvecklas ständigt, nu som förr. Nya yrken föds i företagen och 
flerhundraårig kunskap utvecklas till ny kunskap. Den finns självklart också på vårt universitet och på våra 
gymnasieskolor som erbjuder utbildning i tiden. Här finns också grundskola och förskola som ger barnen 
en bra start.

Gillar du kultur- och nöjesliv så finns det mycket att välja på. Varje vecka är det konserter på någon av 
våra scener och här finns mat från världens alla hörn. Heja 
fram hockeylaget Färjestad i Löfbergs Arena, gå och se den 
nya utställningen på Värmlands museum eller lyssna på 
den senaste musikalen på Wermland Opera. Varför inte 
åka inlines längs den nio mil långa Klarälvsbanan, ta en 
picknick med vännerna i Sandgrundsparken, njut av den 
vackra atmosfären i Mariebergsskogen eller ta med dig 
familjen till Sundstabadet?

När barnboksillustratören Lasse Sanberg kom till 
Karlstad på 50-talet så började han rita glada solar för 
att han tyckte människorna hade sol i sinnet. En av 
dessa solar blev sedan vår kommunsymbol. Hoppas du 
lär känna många trevliga Karlstadsbor med sol i sinnet.

Varmt välkommen!

Ulf Nyqvist
Kommundirektör, Karlstads kommun

Jag hoppas och tror att du ska trivas hos oss. Vi Karlstadsbor är nämligen kända för vårt 
varma och soliga sinne. Du kommer snart att märka vad sola i Karlstad står för.

Kontakta Karlstads kommun

Jämför kommunens service

Följ Karlstad i sociala medier

Varje dag försöker Karlstads kommun bidra till att Karlstadsborna ska få ett så gott liv som 
möjligt. Därför ska det vara lätt att få information om kommunens verksamheter och att komma 
i kontakt med förtroendevalda och tjänstemän. 

Har du till exempel frågor om hur du ansöker om bygglov, 
färdtjänst, försörjningsstöd eller hur du byter skola för dina 
barn kan du kontakta Kontaktcenter som ger både privatper-
soner och företagare information, vägledning och hjälp med 
enklare ärenden. 

I Kontaktcenter arbetar kommunvägledare som är speci-
alister på kommunens olika verksamheter. De har ett nära 
samarbete med kommunens förvaltningar och kan svara på 
de flesta av dina frågor. 
Kontakta eller besök Kontaktcenter på: 
Telefon: 054-540 00 00
E-post: karlstadskommun@karlstad.se 
Öppettider: Måndag-torsdag 08.00–18.00, fredag 08.00–
17.00
Besöksadress: Bibliotekshuset, Västra Torggatan 26 

Besök karlstad.se 
På kommunens webbplats karlstad.se är det enkelt att hitta 
information om kommunens service. Många ärenden, som 

att ansöka om barnomsorg, låna e-böcker och e-musik på 
biblioteken eller ansöka om bygglov, kan skötas direkt via 
nätet. 

På karlstad.se finns flera sökbara kartor. De olika kartorna 
visar bland annat badplatser och båtplatser, cykelleder och 
motionsspår, bibliotek och sevärdheter samt hur Karlstad har 
utvecklats från 1600-talet och framåt. 

Gör din röst hörd 
På webben finns möjlighet att lämna synpunkter till Karl-
stads kommun. Det kan vara en idé, en fundering, klagomål, 
beröm eller förslag på hur någonting kan göras annorlunda. 
Du kan också ställa en fråga till kommunen eller göra en fel-
anmälan direkt på karlstad.se. 

Via appen Mitt Karlstad hittar du alla kontaktvägar till 
kommunen i din mobil. 

På karlstad.se/jamfor kan du hitta och jämföra service från 
Karlstads kommun och privata aktörer. Det finns bland annat 
möjlighet att jämföra förskolor, skolor, hemtjänst och vård-
boenden. Uppgifterna bygger bland annat på de kund- och 
brukarundersökningar som kommunen genomför varje år. 

Du har väl inte missat Karlstads kommun på Facebook? Kom-
munens egen sida har fler än 30 000 gillare. Gilla sidan du 
också på facebook.com/karlstadskommun. På sidan kan du 
få information, diskutera olika frågor och se vad som är på 
gång i kommunen. Du kan även följa kommunen på twitter,  
@karlstadskommun och youtube.com/karlstadskanalen. 
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Karlstad erbjuder både storstadens rika utbud av kultur och idrott och 
småstadens närhet – mellan människor och till vacker natur. Här är 
skådespelaren och musikern Björn A Ling född och uppväxt och han kan inte 
tänka sig en bättre plats på jorden. 

Björn A Ling:
Jag har inte hittat någon 
stad som Karlstad 

Björn A Ling är känd från bland annat filmerna  
Bröllopsfotografen, Mammas pojkar och teve-
serien Ack Värmland. Han är dessutom musi-
ker och turnerar en del i Sverige med sitt band. 
Då ligger Karlstad bra till geografiskt. 

– Karlstad är en bra stad för att hålla på 
med det jag gör. Det är bra förbindelser till 
storstäder och ett gott företagsklimat. Kanske 
framförallt tack vare Karlstadsbornas mentali-
tet. Här tror folk på varandra, är hjälpsamma 
och peppar och pushar varandra. 

Nyligen har Björn A Ling blivit pappa till 
sitt fjärde barn och för honom är det självklart 
att ge barnen samma möjligheter som han själv 
fick. 

– Här finns så mycket för barnen. Karlstad 
är som en liten storstad med ett stort utbud 
av kultur och idrott, bra skolor och möjlighet 
att söka till universitetet. Samtidigt är staden 
tillräckligt liten för att barnen ska kunna klara 
sig själva och ta bussen dit de ska. 

Närhet till bra fiskevatten 
I Karlstad är det aldrig långt till parker och 
grönområden och tillsammans med familjen 
besöker Björn A Ling gärna Mariebergsskogen, 
en stadspark med massor av aktiviteter för hela 
familjen. 

– Det är gratis och det finns något för alla, 
lekparker och häng, glassbar och restaurang, 

festivaler och badstrand. Det är ett gött ställe 
att vara på. 

I Karlstad är det inte heller långt till vack-
er landsbygd, djupa skogar och öppna vatten. 
Björn A Ling älskar att fiska och här finns både 
Vänern och Klarälven. 

– För mig handlar det mest om naturupple-
velsen, att komma ut och sitta ner vid vattnet, 
ta en kopp kaffe och kanske få en fisk. Jag är 
för rastlös för att vara helt still, så att sitta med 
ett litet spö är en lagom aktivitet. 

Påhittiga Karlstadsbor 
Som musiker uppskattar Björn A Ling dessut-
om det rika kulturlivet i stan. Här finns flera 
scener och goda möjligheter för unga musiker 
att komma ut och spela. 

– Det skulle vara roligt med en öppen 
scen så att mindre band kan spela oftare. Jag 
är övertygad om att det kommer att komma, 
Karlstadsborna hittar på nya saker hela tiden. 
Eller så är det upp till mig att fixa det. 

Söndagar och måndagar är det dock ganska 
stilla i stan och Björn A Ling som själv är ledig 
just de dagarna kan sakna ett större utbud av 
kultur, konserter och folkliv ute på krogarna. 

– Det hade varit roligt om staden hade levt 
alla dagar. Men då hade jag fått flytta till Stock-
holm eller London, och det vill jag inte. Jag har 
inte hittat någon stad som är bättre än Karlstad. 

Björn A Ling
Född: 5 augusti 1974
Familj: Fru och fyra barn
Bor: Stockfallet
Aktuell med: Ack Värmland 2 
som sänds i TV4 hösten 2017, 
turnerar med föreställningen 
”Din Jävla Fegis!” hösten 2017 
tillsammans med Johan Östling.

Biltema Karlstad
Östra Bergvik

Vardagar 07-20, lörd-sönd 09-18

www.biltema.se

Varför 
betala 
mer?

Välkommen att kontakta oss:
Aleris Röntgen Karlstad
Löfbergs Arena, Norra Infarten 79, Karlstad 
Tel: 054-14 94 41
aleris.se/rontgenkarlstad

Aleris är ett vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom 
sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa i Sverige, Norge och 
Danmark. Aleris har cirka 11 000 medarbetare och ägs av Patricia 
Industries – en del av Investor. Läs mer om oss på  www.aleris.se

Väntar du på  
magnetkamera- 
undersökning?
På Aleris Röntgen i Karlstad erbjuder vi vanligtvis tid för  
undersökning inom en vecka. Remiss behövs, Aleris kan hjälpa 
dig om du saknar vårdkontakt. För information om hur du kan 
komma till oss ring 054-14 94 41 eller se vår hemsida.

Välkommen till Karlstad
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Öppet alla dagar 
06:30-23:00

VÄLKOMMEN 
TILL VÄLSVIKEN!

Vi på ICA i Välsviken vill hälsa dig välkommen till Karlstad och till oss 
med en infl yttningspresent och två fi na erbjudanden. 
Klipp ur kupongerna här bredvid och ta med. 

Hur du hittar till Välsviken? Jo, knappa in de här koordinaterna i GPS:en: 
59°23’46.5”N 13°34’50.5”E

Litar du mer på ditt eget lokalsinne så fi nns vi bredvid E18, vid Universitetsmotet.

Vi ses i Välsviken!

PS. Under vintern kommer vi att byta namn till Maxi ICA Stormarknad.   
Och det är inte bara namnet som blir nytt. Det blir en helt     
ny butik, nästan dubbelt så stor som den vi har idag.  

Infl yttningspresent 
Vi bjuder på ett paket Löfbergs 
kaffe 450-500 g. 
Gäller ej ekologiskt/rättvisemärkt.
Max 1 kupong per hushåll.

10 % rabatt när du handlar 
för minst 500 kr. 
Gäller 14 dagar efter att tidningen delats ut.
Rabatten gäller inte för inköp av tobak, spel 
och lotter. Max 1 kupong per hushåll.

10 % rabatt när du handlar 
för minst 500 kr. 
Gäller en månad efter att tidningen delats ut. 
Rabatten gäller inte för inköp av tobak, spel 
och lotter. Max 1 kupong per hushåll.

900008 3019819

900122 3029019

900123 3019969

Välkommen till oss 
på SweDecor.se! 

Vi har ett brett utbud av inredningsdetaljer 
som hjälper dig att sätta guldkant på 

ditt hem.

www.swedecor.se

Decor
sw

e se

20%
på ditt första köp 

hos oss. 
Ange koden 
”nyinflyttad”.

Följ oss gärna på 
Facebook och Instagram 
för fler erbjudanden och 

nyheter.



6

Under fyra veckor sommaren 2017 skapar kända konstnärer från Värm-
land, Sverige och världen storslagna muralmålningar på väggar i Karlstad 
och tio andra värmländska kommuner. Utöver muralmålningar visar festi-
valen även skulpturer och andra typer av gatukonst.

– Att ta del av konst på museum och gallerier är inte naturligt för alla, 
men alla människor älskar färg och form. Artscape handlar om att föra 
ut konsten i det offentliga rummet och göra den tillgänglig för alla. Det 
handlar om att inspirera och att visa hur kul det kan vara med gatukonst 
och färg på väggar, säger arrangören Daniel Wakeham.

Exotisk miljö för gatukonst
Gatukonstfestivalen Artscape har tidigare år satt färg på både Malmö och 
Göteborg och nu är det äntligen Karlstads och Värmlands tur. 

– Det har varit väldigt lyckade evenemang och många städer har varit 
intresserade av att göra liknande projekt i framtiden. Nu ville vi göra det 
ännu större och tack vare det tidiga intresset från Karlstads kommun kun-
de vi pitcha runt idén till de andra kommunerna i Värmland.

Artscape Värmland är Skandinaviens största projekt inom urbankonst 
någonsin, sett till geografi, antalet deltagare och antalet åskådare. Och pro-
jektet väcker också intresse internationellt.

– Nästan alla sådana här projekt genomförs i stora städer runt om i 
världen. Att vi nu gör det här i en hel region, som dessutom har så mycket 

Se upp och upptäck ny konst. När 
gatukonstfestivalen Artscape tar över 
det offentliga rummet sommaren 2017 
fylls hela Karlstad av konst i det stora 
formatet.

Gatukonsten 
tar över 
Karlstad

skog och sjö är väldigt exotiskt och unikt för konstnärer-
na. De tycker att det är väldigt spännande att få besöka 
det autentiska Sverige.

Blir turistattraktioner
Karlstad får sju konstverk i olika delar av staden, som 
kommer att locka besökare från hela världen.

– Många av konstnärerna vi jobbar med har miljoner 

fans över hela världen. Konstverken blir en turistattrak-
tion som också skapar väldigt intressanta flöden i staden. 
Människor tar sig mellan stadsdelarna på nya sätt för att 
titta på konstverken.

– Det är roligt att få kunna sätta Karlstad och hela 
Värmland på världskartan inom något så ovanligt som 
urbankonst, avslutar Daniel Wakeham.

Gratis och öppet för allaArtscape är en ideell organisa-tion som genomför konstprojekt inom urban konst/gatukonst. Under festivalen erbjuds även evenemang som konstnärs-samtal och workshopar där Karlstadsborna får skapa ge-mensamma konstverk. Allt är gratis och öppet för alla. Läs mer om Artscape Värmland på artscape.se.

Jarus från 
Canada fick en 

gigantisk kanvas 
under Artscape i 
Göteborg 2016. 

Henrietta Kozica från Sverige satte färg på Kulturhuset Kåken i 
Göteborg under Artscape 2016. 

Foto: Fredrik Åkerberg

Foto: Raimo Orava

Foto: Remington Andersson

Elina Metso från 
Sverige under 

Artscape 2016.
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Fri entré  Fri parkering 
Öppet året runt

MARIEBERGSSKOGEN
KARLSTADS STADSPARK 

MARIEBERGSSKOGEN.SE

Karlstad
är °upplevelser
I Karlstad är det alltid något på gång. På friidrottsgalan  
Karlstad Grand Prix kan du se friidrott i toppklass. Artscape 
2017 visar storskaliga konstverk och musikfestivalen Putte  
i Parken bjuder på skön musik. På Sandgrund Lars Lerin  
kan du njuta av konstnärens akvarellmålningar. Upplev  
konserter, opera och musikaler i världsklass på Wermland 
Opera. Mariebergsskogen med sina gröna ytor och sin  
utomhusscen är den självklara sommarfavoriten. På vintern 
kan du uppleva VM-festen när Rally Sweden intar staden. 

Varmt välkommen till evenemangsstaden.

TILLSAMMANS MED IDROTTEN

Klipp ur kupongen och ta med. 
Värde 20 kr. 

Den gäller för ett spel hos 
Bingopalatset t o m 2018-05-31. 

Endast en kupong per person.

Välkommen 
in att prova
ett spel!

Bergvik • City • Kronoparken • Våxnäs 
www.bingopalatset.se
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Kulturhus och mötesplatser
Biblioteken
I Karlstads kommun finns tio bibliotek – i 
centrala Karlstad och i Edsvalla, Kronoparken, 
Molkom, Skattkärr, Skåre, Vålberg, Våxnäs, 
Väse och Älvsbacka. På biblioteken kan du låna  
böcker, filmer, musik, tidskrifter med mera. Du 
kan också använda internet, söka i databaser, 
släktforska, låna dator, läsa dagstidningar eller 
bara sitta och njuta. 

På bibliotekets webbplats hittar du öppet tider 
och kontaktuppgifter. Här kan du även söka, låna  
om eller reservera böcker, fråga biblioteket online,  
låna e-böcker och e-musik eller söka i databaser. 
Det enda du behöver är ett lånekort och en pin-
kod. 
» bibliotekvarmland.se

Alsters herrgård 
På Alsters herrgård föddes Gustaf Fröding år 
1860 och i dag är herrgården Gustaf Frödings 
minnesgård. Här finns en utställning om Frö-
dings liv och konstnärskap, en restaurang och 
välbesökta vår-, höst- och julmarknader. 
» alstersherrgard.se 

Arenan 
Arenan är en biograf, teater- och konsertscen 
med spännande filmer och massor av arrange-
mang för både små och stora. 
» karlstad.se/arenan

Ungdomens hus UNO 
UNO är kulturhuset för unga över 16 år. Här 
finns möjlighet att skapa, dansa, göra film, spela 
in skivor och arrangera föreställningar, konserter 
och utställningar. 
karlstad.se/uno

Fritidsgårdar 
Fritidsgårdarna i Karlstad är inspirerande mötes-

platser för unga från 13 år, i en trygg och drogfri 
miljö. Det finns sju fritidsgårdar med olika profiler, 
som musik, friluftsliv och en internationell mötes-
plats för tjejer. Bfree är ett hbtq-café för unga. 
» karlstad.se/fritidsgardar

Seniorernas hus 
Seniorernas hus i Sundsta herrgård är ett all-
aktivitetshus för dig i Karlstads kommun som är 
senior. Det är en öppen mötesplats med en stor 
variation av utbud och program. Alla seniorer är 
välkomna och vi strävar efter att erbjuda ett så 
rikt utbud av aktiviteter som möjligt, både för 
yngre och äldre seniorer. 
» karlstad.se/seniorernashus

Museum och konst
Värmlands museum
Hos Värmlands museum visas länets historia 
från stenåldern fram till nutid. Här finns även 
en stor konstsamling med målningar, skulpturer, 
fotografier och värmländskt konsthantverk. 
» varmlandsmuseum.se

Sandgrund Lars Lerin 
På museet på Sandgrundsudden visar Lars Lerin 
sin konst, tillsammans med gästande konstnärer. 
» sandgrund.org

Brigadmuseum 
Brigadmuseum är ett interaktivt museum för 
besökare i alla åldrar. Här finns möjlighet att 
uppleva hur det militära och vardagliga livet ut-
vecklades i Sverige under det kalla kriget. 
» brigadmuseum.se

Konstfrämjandet 
Konstfrämjandet i Värmland visar ett stort ut-
bud av svensk konst, som grafik, målningar och 
skulpturer på sitt galleri. 
» varmland.konstframjandet.se

Konsthantverkarna Karlstad 
Konsthantverkarna Karlstad visar verk från 
ett 50-tal professionella konsthantverkare från 
Värmland och övriga Sverige. 
» konsthantverkarnakarlstad.se

Teater, dans och musik 
Karlstad CCC
Karlstad Congress Culture Center erbjuder ett 
stort evenemangsprogram för Karlstadsbor i alla 
åldrar och för alla smakinriktningar. Här blan-
das konserter med folkkära artister med gästande 
storshower, lokala körer samt teater- och dans-
föreställningar. 
» karlstadccc.se

Wermland Opera
Wermland Opera sätter årligen upp ett stort an-
tal operor, musikaler och orkesterproduktioner 
av hög kvalitet. 
» wermlandopera.com

Värmlandsteatern 
Värmlandsteatern är en amatörteaterförening 
som varje år sätter upp flera teaterproduktioner 
på tre av Karlstads teaterscener. 
» varmlandsteatern.se

Karlstads teaterförening 
Karlstads teaterförening är en del av Riksteatern 
Värmlands län. Teaterföreningen arrangerar pro-
fessionella föreställningar för alla åldrar. 
» karlstad.riksteatern.se

Löfbergs arena 
På Löfbergs arena anordnas förutom ishockey-
matcher även ett stort antal musikevenemang 
varje år. Här har stjärnor som Dolly Parton och 
Bob Dylan spelat. 
» lofbergsarena.se

Kulturcentrum 
Kulturcentrum på Region Värmland är ett  
regionalt resurs- och utvecklingscentrum, bland  
annat för film och dans. Kulturcentrum arrange-
rar vart tredje år den internationella dansfestiva-
len Abundance. 
» regionvarmland.se

Scalateatern 
Scalateatern är en scen för teater, konserter och 
musikaler som visar både kända klassiker och  
lokala föreställningar. 
» scalateatern.com

Nöjesfabriken 
Nöjesfabriken är ett stort upplevelsehus med  
live scen, nattklubb, restauranger, barer, bowling 
och femkamp. På livescenen spelar de hetaste  
artisterna. 
» nojesfabriken.se

Evenemang och festivaler 
Continental marknad
Varje vår fylls Stora torget i Karlstad med mat 
från hela världen. På marknaden finns möjlighet 
att handla europeiska delikatesser som tyska kor-
var, franska crêpes och italiensk pasta. 
» centrumkarlstad.se

Påskparaden 
På påskafton varje år samlas små och stora påsk-
kärringar och påskgubbar vid Värmlands muse-
um för den årliga påskparaden mot Stora torget. 
» centrumkarlstad.se

Putte i parken 
Putte i parken är en gratis tredagars musik festival 
som hålls på Norra fältet under början av som-
maren. Festivalen satsar på ett brett utbud av  
artister och musikstilar.
» putteiparken.se

Karlstad har ett stort kultur- och nöjesutbud med något för alla smaker. Här finns möjlighet att uppleva Karlstads historia på 
Värmlands museum, strosa runt i någon av stadens vackra parker eller shoppa loss i city. 

Upptäck Karlstads 
rika kultur- 
och nöjesliv

Foto denna sida: Karlstads kommun
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Smaka på Karlstad

Restauranger
Almars krog
Almars krog är belägen norr om Karlstad. Res-
taurangen serverar omsorgsfullt lagad mat med 
svenska smaker och råvaror från Värmland. 
» almarskrog.se 

Barón 
Populär tapasrestaurang i centrala Karlstad 
med en meny där du finner allt ifrån kött och 
fågel, till fisk, skaldjur och vegetariska rätter. 
» baronkarlstad.se 

Blå kök & bar 
Blå är en klassisk finrestaurang med loungebar 
som serverar svenska, europeiska samt interna-
tionella rätter. Uteservering under sommaren. 
» bla.nu 

Bröderna Olssons Elektriska 
Ett folkvänligt bistro-brasserie som utlovar 
härligt och chosefritt mathäng och som dess-
utom är baserad på en något annorlunda och 
spännande historia som det verkligen slår gnis-
tor om. 
» olssonselektriska.se 

Happy Kitchen 
Serverar hälsosam sushi med stor omtanke om 
råvaror och med endast naturliga och hållbart 
framställda ingredienser, som handskalade is-
havsräkor och svenska havskräftor. 
» happykitchen.eu 

Kitchen & Table 
Kitchen & Table är ett restaurangkoncept sig-
nerat Marcus Samuelsson. Här serveras mat 

med influenser från Manhattan och inspira-
tion från internationella och traditionella kök. 
» kitchenandtable.se 

Koriander Karlstad 
Restaurang, bar och nattklubb i centrala Karl-
stad med uteservering på taket. Koriander  
erbjuder mat från det asiatiska, amerikanska 
och europeiska köket. 
» korianderkarlstad.se 

Nya Via Appia 
Restaurang i tre plan med utsikt över Klaräl-
ven. Här erbjuds plockmat, pasta och grillat 
med smaker från Sverige och Italien. 
» nyaviaappia.se 

Kaféer
Artisan bread
Artisan bread är ett modernt hantverksbageri 
på Kasernhöjden i Karlstad med servering av 
bröd, bakelser och kaffe – allt med inspiration 
från den franska baktraditionen.
» artisanbread.se 

Carli choklad 
På kaféet kan man njuta av Carli choklads 
egentillverkade praliner, andra chokladpro-
dukter och egentillverkad italiensk glass. 
» carlichoklad.se 

Rosteriet i Löfbergs kaffeskrapa 
Rosteriet erbjuder riktigt gott kaffe från Löf-
bergs och olika sorters te samt lokalproducera-
de mackor och bakverk.
» rosterietkarlstad.se 

Swenströmskas 
Bageri med kafé som serverar stenugnsba-
kat surdegsbröd enligt gamla recept men i 
ny tappning samt danskt rågbröd, vetebröd, 
danska wienerbröd och bakelser. 
» swenstromskas.se 

Pubar och klubbar
Bishop’s Arms
Bishop’s Arms erbjuder förmodligen stans bre-
daste sortiment av öl och single malt whisky i 
autentisk engelsk miljö. Populär uteservering 
mot Klarälven med kvällssol. 
» bishopsarms.com 

Guldapan 
En bar med fokus på öl, vin och delikatesser. 
Guldapans meny kompletterar det stora sorti-
mentet av öl och vin – här finns allt från löj-
romstoast till charkbricka och ostron. 
» guldapan.se 

Harrys 
Harrys pub och restaurang har nattklubb ons-
dagar, fredagar och lördagar med den bästa 
musiken från i går och i dag. Musikquiz varje 
måndag. 
» harrys.se 

Nöjesfabriken 
Verket nattklubb på Nöjesfabriken har tre 
dansgolv, rockbar och en livescen. På Nöjes-
fabriken finns även restaurang Cava 42 som 
serverar klassiska tapasrätter och värmländska 
specialiteter. Bar Teatral erbjuder sydameri-
kanska tacos och taquitos. 
nojesfabriken.se 

Du hittar fler restauranger, kaféer och pubar 
på visitkarlstad.se. 

Kulturnatten 
Kulturnatten är kvällen då dans, musik, teater, 
film, konst och nyskapande kreativitet lyser upp 
stadens höstmörker för såväl ung som gammal.  
Kulturnatten äger rum i centrala Karlstad i sep-
tember varje år. Alla åldrar är välkomna och hela 
kvällen är gratis. 
» karlstad.se/kulturnatt

Julgransskakning 
Varje år runt Tjugondag knut dansas julen ut på 
Stora torget. Då samlas upp emot tusen barn för 
att dansa kring granen och njuta av julens kanske 
sista glögg och pepparkakor. 
» centrumkarlstad.se

Parker, lek och sevärdheter 
Mariebergsskogen
Mariebergsskogen är Karlstads välbesökta stads-
park med Naturum Värmland, djurpark med 
svenska lantdjur, lekplatser, badplats, bangolfbana, 
skridskobana, samt kafé, restaurang och grillplatser. 
» mariebergsskogen.se

Leos lekland 
På Leos lekland hittar du massor av äventyr. Klät-
terställningar, bollhav, tunnlar, trampoliner, cyk-
lar, bollkanoner, rutschkanor och mycket mer. 
» leoslekland.se

Stadsträdgården 
Stadsträdgården i Karlstad anlades redan på 
1860-talet. Här finns vackra blommor och 

prunkande buskar och träd samt ett kafé.  
Huvudentrén till Stadsträdgården ligger i hör-
net av Trädgårdsgatan och Köpmannagatan. 

Sandgrundsparken 
Sandgrundsparken ligger på en udde i Klarälven 
mitt i Karlstad. I parken finns anlagda prome-
nadstigar, tiotusentals växter som blommar un-
der hela säsongen och bryggor längs med vatten-
linjen, sittplatser med utsikt in mot Karlstad och 
en stor lekplats. 

Domkyrkan 
Domkyrkan på Tingvallaön har anor ända från 
1300-talet då den första kyrkan byggdes på den 
plats där stadshotellet nu ligger. Domkyrkan 
som står här i dag byggdes på 1720-talet. 

Shopping 
I Karlstad finns ett stort utbud av lokala småbu-
tiker och stora shoppingcenter. I Haga bakom 
domkyrkan ligger flera mysiga butiker. Gallerian 
Valvet, som öppnade i centrum 2016, är ett helt 
shoppingkvarter med butiker, saluhall, vinbar 
och restauranger. I centrum ligger även Mitt i 
City-gallerian med 50 butiker, restauranger och 
kaféer. Köpcentret Duvan i centrala Karlstad har 
ett 40-tal butiker och restauranger. 15-huset är 
Karlstads äldsta galleria och har fått en ordentlig 
uppfräschning de senaste åren. Öster om cen-
trala Karlstad ligger Välsvikens handelsområde 
och väster om stan ligger Bergvik köpcenter med 
cirka 60 butiker och Ikea som närmaste granne. 

Det är nästan omöjligt att lista de bästa uteställena i en stad som kryllar av 
restauranger, pubar och klubbar och där nya ställen poppar upp titt som tätt. 
Här är i alla fall ett urval av Karlstadsbornas favoritställen. 

Karlstads turistbyrå
Turistbyrån är inte bara till för turister. Här kan även Karlstadsborna få tips om utflyktsmål och 
sevärdheter, evenemang och aktiviteter. Turistbyrån ligger på Västra Torggatan 26, Biblioteks-
huset. Telefon 054-540 24 70. 

I Karlstad finns många mysiga kaféer och restauranger.                                 Foto: Karlstads kommun

Är du eller någon du känner utsatt för brott?
054-18 75 75, 054-18 28 88 • info@varmland.boj.se

Vi lyssnar, ger stöd och råd till brottsoffer, vittnen och anhöriga!

Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politiskt obunden. 
Kontakten med oss är kostnadsfri och vi har tystnadslöfte.

Mellersta DalarnaVärmland
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Kulturen ger unga inspiration och glädje 

Från det lilla röda huset på Stodeneskolans 
skolgård hörs glada stämmor och gungande gi-
tarriff. Det är måndag och veckans höjdpunkt 
för eleverna i årskurs tre. Då kommer nämligen 
två av Kulturskolans lärare hit och spelar och 
sjunger tillsammans med barnen. 

– Visst är det utmanande att spela så många 
samtidigt. Därför jobbar vi mycket med rytmik, 
rörelser och klappövningar. Eleverna behöver 
lära sig att lyssna på varandra och försöka hitta 
en gemensam puls. Då gör det inte så myck-
et om någon spelar en ton fel, berättar gitarr-
pedagog David Olsson. 

En stor inspiration och glädje 
Även om låtarna eleverna tränar på är rätt enkla, 
låter det riktigt bra när alla spelar tillsammans. 

– Man blir så glad av att spela musik och 

sjunga och inte bara sitta stilla och skriva i klass-
rummet, säger eleven Hanna Persson. 

För eleverna på Stodeneskolan är orkester-
klassen också ett bra sätt att prova på att spela 
gitarr. De som gillar det kan sedan välja att söka 
in till gitarrkurserna på Kulturskolan för att för-
djupa sina kunskaper. 

– Kultur och musik ger ett mervärde i livet. 
Det är någonting du inte kan mäta i pengar, 
det ger en kvalitet som kan vara svår att hitta 
på andra ställen. Det är en stor inspiration och 
glädje i livet, säger David. 

Kulturen stärker självkänslan
Karlstads kommuns kulturskola erbjuder kurser 
i dans, sång, teater, bild och många olika in-
strument. 

– Kultur är livsviktigt för människan och 

människans utveckling, framför allt för barn 
och unga. Kultur berikar livet. Man måste få 
möjlighet att använda alla sina sinnen, säger 
Kerstin Wallmyr, verksamhetschef Kultur-
skolan. 

Kerstin Wallmyr menar att kulturen är ett 
verktyg för att kunna uttrycka både glädje och 
sorg och kan också användas för att bearbeta 
svåra saker. Dessutom ger kulturen människor 
en bra grund att stå på inför livet. 

– Det finns så mycket krav på unga i dag, 
hur man ska se ut, hur man ska bete sig och 
vilka val man ska göra i livet. Genom att utö-
va kultur och upptäcka att man är bra på det, 
får man en inre trygghet. Det stärker de ungas 
självkänsla och ger dem en tro på sig själv.

I Karlstad får alla barn och ungdomar möjlighet att spela instrument, sjunga, dansa, spela teater och skapa på Kultur-
skolan. Genom musik och kultur får de använda alla sina uttryckssätt, lära sig samarbeta och bli tryggare människor. 

Foto: Maria Henderson

Foto: Maria Henderson

Genom musiken får Agnes träna bland an-
nat koordination och fingerteknik.

Välkommen till 
Karlstads Ridklubb 
En kvalitetsmärkt och 
föreningsdriven ridskola i 
Alster strax öster om Karlstad.

Vi erbjuder ridskola 
för barn, ungdomar och vuxna 
inom alla utbildningsstadier. 

På anläggningen finns även stall 
för privathästar.

Besök vår hemsida  för mer info
www.krk.se. 

Du kan även maila ridskolan@krk.se
eller ring 054-83 54 47.

VÄLKOMNA!!

Öppettider
Butiken: måndag-fredag 10-18     

Lördag: 10-15
Verkstad: måndag-fredag 8-18

Östra Torggatan 19
www.solstacykel.se

EN PLATS FÖR UPPLEVELSER
KULTURSKOLAN KARLSTAD

Kulturskolan låter dig komma 
i kontakt med många olika 
uttrycksformer - musik, bild, 
dans och teater. För många blir 
upplevelsen ett spännande och 
berikande fritidsintresse. 
För några blir det början på en 
livslång passion.

karlstad.se/kulturskolan 
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På UNO blir drömmar 
till verklighet

I luckan mellan två danskurser passar ett gäng 
tjejer på att träna i danssalen, i replokalen spelar 
bandet Geist och i dj-rummet intill står utby-
tesstudenten Simon och mixar. Det är en helt 
vanlig måndagskväll på UNO. 

UNO är en mötesplats för unga 16–25 
år där de kan hänga, fika, se på bio eller spe-
la spel med sina kompisar. Här får de också 
möjlighet att själva skapa kultur och anordna 
konserter och utställningar. Till sin hjälp har 
de personalen att bolla med och en pott med 
ungdomspengar de kan söka.

UNO drivs av Karlstads kommun och finns  
till för ungdomar som drömmer om att arbeta 
professionellt med kultur, men också för dem 
som tycker att ”repa med bandet” är ett trevligt 
sätt att umgås med sina vänner. 

Lär sig grunderna på kurserna 
Det är gratis att hänga på UNO och att låna 
lokalerna. Här finns bland annat danssal, foto-
studio, dj-studio, en toppmodern musikstudio 
med inspelningsmöjligheter samt replokaler. 

UNO erbjuder även ett stort utbud av kur-
ser, som dj, poledance, podcast – allt beroende 
på vad ungdomarna vill ha. 

På kurserna får ungdomarna grundverkty-

gen de behöver för att kunna använda rummen 
och den tekniska utrustningen. Sedan kan de 
fortsätta utvecklas på egen hand och det finns 
även möjligheter till fortsättningskurser för dem 
som önskar. 

På UNO får ungdomarna testa sina idéer 
och drömmar och hitta vägar att förverkliga 
dem. 

UNO är Karlstads ungas egna kulturhus med schyssta lokaler, massor av 
teknisk utrustning och kunnig personal att bolla idéer med. Här får de unga 
chans att skapa egna kulturevenemang och uppfylla sina drömmar. 

I replokalen spelar bandet Geist varje vecka.

Elvira Josteus, Isabella Larsson, Isabelle 
Boström, Ellen Johansson, Rebecca Pen-
nerud tränar i danssalen.Isak Olsson och Meissa Chebbi i Ungdomsfullmäktige använder UNO som mötesplats.

VÄLKOMMEN IN FÖR ATT
LEKA, TRÄNA OCH NJUTA!

360 DAGAR OM ÅRET 
sundstabadet.se

Foto: Maria Henderson

Foto: Maria Henderson

Foto: Maria Henderson
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Alltid nära till vatten
I Karlstad är vattnet alltid närvarande. Inte så 
konstigt då staden ligger där Sveriges längsta älv, 
Klarälven, möter Sveriges största sjö, Vänern. Här 
kan du njuta av skärgården med tusentals öar och 
under sommaren kan du till och med åka båt-
buss. Det är precis som det låter, en buss fast på 
vattnet, en stor succé bland både Karlstadsbor och 
besökare. Från Karlstad utgår även räkkryssning-
ar, guidade båtturer och turer med snabba ribbå-
tar på Vänern. 

Badplatser mitt i stan 
Det finns flera fina badplatser i centrala Karl-
stad. På Orrholmen nästan mitt i stan finns en 
badstrand vid Orrlekens aktivitetshus som har 
toaletter och kanotuthyrning. Mariebergsskogens 
badplats har sandstrand i söderläge och stora gräs-
ytor för solbad och lek. Här finns även omkläd-
ningshytter, utomhusdusch, toaletter och kiosk. I 
utkanten av stadskärnan finns de två små sjöarna 
Örsholmstjärn och Kroppkärrssjön som är popu-
lära bland barnfamiljer. Det går även att bada i 
Sundstatjärn mitt i stan. 

Bad i Karlstads skärgård 
Vid Vänerns strand ligger några riktiga pärlor. 
Bomstadbaden brukar kallas Karlstads riviera med 
sin kilometerlånga sandstrand. Badet är mycket 
långgrunt och passar bra för barnfamiljer. Intill ba-
det ligger Bomstads camping med restaurang och 
aktiviteter. Vid Skutbergets badplats finns både 
sandstrand, klippor, gräsytor, en badplats för per-
soner med funktionsnedsättning och toaletter. Här 
finns även  kiosk och restaurang på First Camps 
camping. Torsvikens badplats på Segerstadhalvön 
har en långgrund sandstrand och bryggor i vacker 
natur, samt tillgång till kiosk och toalett. 

På karlstad.se hittar du alla badplatser. 

Cykling 
En cykeltur i Karlstads vackra omgivningar är ett 
utmärkt sätt att lära känna sin kommun. Under 
sommaren finns möjlighet att låna cyklar helt gra-
tis mitt i centrala Karlstad. Med Solacykeln är det 
enkelt att uppleva Karlstads omgivningar och det 
finns ett flertal förslag till cykelturer som tar dig 
genom skogar, naturreservat, utsiktsplatser och 
kulturmiljöer. 

Klarälvsbanan 
Klarälvsbanan är en gammal banvall som går hela 
vägen från Karlstad till Hagfors. I dag är rälsen 
borttagen och hela banan asfalterad. Banan star-
tar vid Kroppkärrssjön och längs den 90 kilome-
ter långa banan kan du uppleva både det öppna 
jordbrukslandskapet i söder och den täta skogen 
i norr. 

Mountainbike 
Karlstads mountainbikebana går genom skiftande 
terräng vid Skutbergets motionsområde. Banan 
är medelsvår och 8,5 kilometer lång. 

Golf 
I Karlstad finns möjlighet till avkopplande gol-
frundor för både proffs och amatörer. Karlstads 
golfbana har en medelsvår park- och skogsbana 
med 27 hål samt drivingrange, putting- och chip-
pinggreen, korthålsbana och övningsområde. 

Bryngfjordens golfbana erbjuder en 18-håls-
bana i en omväxlande, kuperad terräng samt en 
korthålsbana. 

Sommarro golfs banor ligger på det sandupp-
byggda deltat vid Klarälvens strand. Här finns en 
12-hålbana samt en Pay and play-bana. 

Det finns även flera bangolfbanor i Karl-
stad, bland annat i Mariebergsskogen, Sjösala 

minigolf bana i Vålberg, på Skutbergets camping 
och Bomstadbadens camping samt en äventyrs-
golfbana på Södra Kroppkärr. 

Naturupplevelser 
Karlstad har en vackert skiftande natur. Kommu-
nens grönområden ger en storslagen upplevelse, 
fri att nyttja året om. Bara inom några mils radie 
kan du göra utflykter till djupa skogar, öppna 
våtmarker eller promenera på sandryggar från 
istiden. 

Variationsrika naturreservat 
I Karlstad finns fjorton naturreservat. I Sörmons 
naturreservat kan du vandra på kilometerlånga 
sandryggar och på Torrakberget får du en fan-
tastisk utsikt över det största sammanhängande 
naturskogsområdet i Karlstad. I naturreservatet 
Lämpeshålan ligger Värmlands största dödisgrop. 
På karlstad.se hittar du tips på fler utflykter i na-
turen. 

Trevliga vandringsleder 
I Karlstad finns många fina promenadstigar och 
vandringsleder. I2-skogens strövområde är Karl-
stadsbornas största tätortsnära friluftsområde med 
många mil motionsspår, stigar och vandringsle-
der. 

Längs Mariebergs strandängar och på Jäverön 
finns möjlighet att vandra längs den vackra 
strandlinjen. Riktig vildmark kan du uppleva 
längs Vildmarksleden och Acksjöleden. 

Tillgänglighetsanpassade vandringsleder finns 
bland annat i Segerstad, vid Göteborgsudden och 
utmed Kroppkärrssjön. 

Vid Onsösundet finns ett skogsområde med 
hinderbana för lekfulla barn. 

På karlstad.se finns mer information om alla 
vandringsleder i kommunen. 

Ridning 
Flera ridskolor erbjuder lektioner för barn, ung-
domar, vuxna och personer med funktionsned-
sättning. Det finns fyra föreningsdrivna ridskolor 
i Karlstad, Färjestads ridklubb strax norr om Karl-
stads centrum, Karlstads ridklubb och Sörmons 
ridklubb väster om Karlstads centrum samt Bel-
levues ponnyridklubb på 4H-gården i utkanten 
av centrala Karlstad. Samtliga ridklubbar har lek-
tioner för både nybörjare och mer erfarna ryttare. 

Spontanidrott 
I Karlstad finns gott om möjligheter till spontan-
idrott. 

Näridrottsplatser 
Näridrottsplatserna i Kronoparken, Ulvsby, 
Våxnäs, Orrholmen och Herrhagen används för 
spontana idrottsaktiviteter av de boende i områ-
det, som fotboll och volleyboll. 

Motionsspår 
Karlstad har många fina motionsspår. Totalt 
finns 20 mil spår varav 4 mil är elljusspår. El-
ljusspåren tänds vid mörkrets inbrott och släcks 
klockan 22.00. 

Racketcenter 
På Racketcenter finns möjlighet att hyra banor 
för badminton, tennis och squash både inom- 
och utomhus. 

Karlstad skateboard- och BMX-hall 
Hipsquare på Stadionvägen är Karlstads inom-
huspark för skejtare och BMX-cyklister. Verk-
samheten drivs av Karlstads skateboardklubb 
som bland annat anordnar skateboardskola och 
tävlingar samt Karlstad MTB/BMX. 

Karlstad ligger mitt i vacker, varierad natur som 
ger en mångfald av upplevelser oavsett årstid. 
Här kan du ägna dig åt praktiskt taget vilken 
idrott du vill, hitta ett andningshål i vardagen 
och fylla på med ny kraft. 

  Foto denna sida: Karlstads kommun

Hämta kraft och lust i 
Karlstads sköna natur 
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Vintersport 
Det finns mycket att göra i Karlstad under vin-
tern. Här finns plogade skridskobanor, flera mil 
skidspår och en slalombacke bara några minuter 
från centrum. 

Skidor 
Vintertid prepareras många mil spår för längd-
skidåkning. Flera av spåren har elbelysning som 
tänds vid mörkrets inbrott och släcks klockan 
22.00. 

Bryngfjordsbacken är Karlstads egen slalom-
backe, endast tio minuter från centrum. I backen 
finns lift, elljus, skiduthyrning, grillplats och vär-
mestuga. Här kan du åka slalom eller pulka och 
Karlstads slalomklubb anordnar slalomkurser. 

Skridskor 
Tingvalla isstadion, Norvalla ishall, Kobbs arena 
och Löfbergs arena har gott om tider för allmän-
hetens skridskoåkning under vintersäsongen. 

På den konstfrusna isbanan i Mariebergssko-
gen är det alltid allmänhetens åkning. Skridskoba-
nan brukar vara öppen från början av december 
till och med sportlovet. Här finns även möjlighet 
att hyra skridskor. 

Vid Edsvalla IP, Molkoms IP och Väse IP 
finns ishockeyrinkar. Dessutom spolas många 
grus- och asfaltsplaner i bostadsområden runt om 
i kommunen. I Mariebergsviken plogas en skrid-
skobana så snart isen har frusit till. När isarna bär 
är Vänerns is utmärkt för långfärdsåkaren. 

Heja fram Färjestad
Färjestads BK är Karlstads stolthet. Hjälp till 
att heja fram laget när det tar emot motstån-
darna i Svenska hockeyligan, SHL, i Löfbergs 
Arena. 
» farjestadbk.se 

VM Rally i Karlstad 
Under en helg i februari fylls hela Karlstad av 
motorljud. Rally Sweden är en folkfest såväl vid 
tävlingssträckorna i Värmlandsskogarna som 
på travbanan och i centrala Karlstad. I sam-
band med rallyt anordnas olika jippon, målfest 
och prisutdelning. 
» rallysweden.com 

Färjestadstravet 
Varje år arrangeras ett fyrtiotal travtävlingar 
på Färjestadstravet. Hit kommer varje år cirka  
100 000 människor för att uppleva Långfre-
dagstravet, Unionstravet och V75-dagarna. 
» farjestadstravet.se 

Bandy på Tingvalla 
På Tingvalla Isstadion spelar Västerstrands 
AIK och IF Boltic sina hemmamatcher i ban-
dy. Tingvalla Isstadion är en av Europas största 
isarenor med drygt 12 000 kvadratmeter isyta. 
vaik.nu 
» bolticgota.com 

Vårruset 
Vårruset i Karlstad är ett arrangemang för tjejer 
i alla åldrar. Banan på fem kilometer kan an-
tingen springas, joggas, lunkas eller promeneras. 
» varruset.se 

Friska Karlstad – stolpjakten 
Friska Karlstad är ett friskvårdsarrangemang 
som arrangeras av orienteringsklubben Tyr 
i Karlstad. Under perioden april till oktober 
finns ett stort antal stolpar utplacerade i staden 
och skogen. Totalt handlar det om att hitta cir-
ka 300 stolpar och det finns möjlighet att vinna 
fina priser. 
» karlstad.stolpjakten.se 

Karlstad stadslopp 
Under Karlstad stadslopp samlas elitlöpare 
och motionärer för ett tio kilometer långt lopp 
genom centrala Karlstad. Dagen börjar med 
Karlstad minilopp för barnen och avslutas med 
stadsloppet. Du kan även välja att springa en 
halvmara (21 km) i Karlstad stadslopp. 
» ifgota.se 

Karlstad Grand Prix 
Karlstad Grand Prix är friidrott i världsklass 
på Tingvalla IP. Varje sommar arrangeras en 
deltävling i Folksam Grand Prix i Karlstad. 
Här tävlar både nationella och internationella 
världsstjärnor och Karlstads egna lokala lands-
lagsfriidrottare. 
» ifgota.se 

Tjurruset 
Detta är årets skitigaste lopp! Välkommen till 
Värmlandsskogarna och till originalet av Tjur-
ruset som arrangeras i september.
» ifgota.se 

Carlstad Crusaders 
Karlstad har ett framgångsrikt lag i amerikansk 
fotboll, som de senaste åren blivit svenska mäs-
tare flera gånger i rad.
» crusaders.se 

Sandgrundsparken är ett perfekt ställe för picknick, promenader och mys i solen.                                                  

Ett rikt föreningsliv
Amerikansk fotboll, ishockey, friidrott, sim-
ning, brottning, gymnastik – Karlstad har 
ett rikt föreningsliv. I kommunens fören-
ingsregister på karlstad.se hittar du fören-
ingar och aktiviteter. 

  Foto: Karlstads kommun

Upplev sportstaden Karlstad 
Karlstad är en riktig sportstad. Här kan du se friidrott och ishockey på  
elitnivå, uppleva spänningen på travbanan eller se rallybilarna flyga fram. 
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Jämför förskolor och skolor 
På karlstad.se/jamfor kan du jämföra förskolor, grundsko-
lor och gymnasieskolor. Uppgifterna bygger bland annat på 
kund- och brukarundersökningar där föräldrar och elever 
bjuds in att tycka till om den service som erbjuds. 

En förskola och skola för alla 

Trygg och lärorik förskola
Förskolan ska vara rolig och trygg och 
samtidigt lägga grunden för ett livslångt 
lärande. I Karlstad finns drygt sjuttio kom-
munala och fristående förskolor och fyra 
familjedaghem för barn från ett till fem år. 

En del av förskolorna har speciell pe-
dagogik eller inriktning för sitt arbete med 
barnen, som natur, miljö, lek eller språk. 
Som förälder kan du, i mån av plats, välja 
vilken inriktning och verksamhet som du 
vill ha för ditt barn. I Karlstad finns även 
en förskola som har öppet på kvällar, nät-
ter och helger för barn till föräldrar som 
arbetar obekväma arbetstider. 

Ansökan om kommunal förskole-
plats kan göras via kommunens e-tjänst. 
En direktlänk till kommunens e-tjänster 

och blankettarkiv finns på startsidan på  
karlstad.se. De fristående förskolorna har 
egna köer och ansökan görs direkt till res-
pektive förskola eller familjedaghem. 

Grundskola med olika profiler 
I Karlstad finns ett trettiotal grundskolor, 
både kommunala och fristående. Karlstads 
kommun erbjuder skolor med flera inrikt-
ningar och arbetssätt. Några av skolorna 
har egna profiler som genomsyrar verk-
samheten, till exempel engelska, musik 
eller idrott. 

Alla elever får plats på en skola i det skol-
område där man bor. Det finns även möj-
lighet att önska andra skolor. Vill du önska 
en annan skola fyller du i en blankett och 
skickar till expeditionen på det skol område 

som du tillhör. Blanketten hittar du på  
karlstad.se under rubriken Val av skola. 

Spännande gymnasieprogram 
Gymnasieskolorna i Karlstad erbjuder ett 
brett utbildningsutbud, med både studie-
förberedande och yrkesförberedande pro-
gram. Här finns också flera lärlingsutbild-
ningar. Den som läser en lärlingsutbild-
ning spenderar hälften av sin studietid i 
verklig arbetsmiljö, ute på ett företag. Det 
ger både praktisk kunskap, arbetslivserfar-
enhet och möjlighet att knyta värdefulla 
kontakter. Det finns även möjlighet att 
kombinera studier med idrott. 

På karlstad.se/gy finns mer information 
om gymnasieprogrammen samt länkar till 
de olika skolornas egna webbsidor. 

Förskolan och skolan ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära. Alla barn och elever 
har något att bidra med och alla har sina alldeles egna talanger och styrkor. Ett brett utbud av förskolor 
och skolor i Karlstad gör att alla kan hitta just sin plats. 

I Karlstad kan man välja skola efter intresse.                                                                                  Foto: Karlstads kommun

Lär för hela livet
I Karlstad finns möjlighet att lära hela livet.  
Utöver universitetet finns kommunal vuxen-
utbildning, folkhögskola och yrkeshögskola.  
Utbildningarna kan ge behörighet till vidare  
studier eller arbete. 

De olika utbildningsanordnarna erbjuder bland annat grundläg-
gande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbild-
ning på gymnasial och eftergymnasial nivå, utbildning i svenska 
för invandrare, sfi och särskild utbildning för vuxna – Särvux. 

Utbildningarna är kostnadsfria. Samtliga utbildningar ut-
om sfi och Särvux ger dig rätt att söka studiemedel från CSN. 
Mer information om de olika utbildningsmöjligheterna finns 
på karlstad.se. 

Hjälp att välja rätt 
På Vägledningstorget, Tingvallagymnasiet, Alen, Karlbergs-
gatan 2A, finns studievägledare som kan hjälpa till med att hitta 
rätt utbildning och att skapa en bra plan för studierna. Telefon  
054-540 18 81. 

MAKE 
YOUR 
MARK

Vilket avtryck drömmer du om att göra i världen?  
Vårt mål är att du ska få möjlighet att nå ända fram. 

Varmt välkommen till Karlstads universitet.  
KAU.SE
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Satsa på framtiden 
i Karlstad 

På Karlstads universitet erbjuds cirka 70 utbild-
ningsprogram på grund- och avancerad nivå 
och runt 900 fristående kurser. Några av de 
populäraste programmen är utbildningarna till 
jurist, lärare, sjuksköterska, socionom, ingenjör 
och civilekonom. 

Forskningen vid Karlstads universitet finns 
både inom traditionella akademiska ämnen 
och inom mångvetenskapliga områden som 
utgår från samhällets behov. Några av univer-
sitetets starkaste områden finns inom forskning 
om tjänstekvalitet, IT-säkerhet, bestrykning av 
papper, verktygsstål, regional utveckling samt 
genusperspektivets betydelse i familj och arbete. 

Många möten med näringslivet
Universitetet har ett nära samarbete med nä-
ringsliv och samhälle och som student får du 
möjlighet att knyta kontakter med blivande 

arbetsgivare redan under studietiden. På webb-
platsen Uppdragsbörsen kan studenter lägga in 
förfrågningar om uppdrag för examensarbete 
eller praktikplats, söka mentor eller extrajobb. 
Varje år arrangeras även jobbmässan Hotspot 
där studenter får möjlighet att hitta sin fram-
tida arbetsgivare.

 
Det mesta på nära avstånd
Vid universitetet finns många olika studentför-
eningar att engagera sig i, inom bland annat 
körsång, idrott, miljöfrågor eller politik. På 
campus finns restauranger och kaféer, tryckeri, 
gym, studentbostäder, en vacker park och en ny 
idrottshall. Bussarna in till stan går ofta och tar 
cirka tio minuter enkel väg. 

Läs mer om Karlstads universitet och de ut-
bildningar som erbjuds på www.kau.se.

Att studera i Karlstad är både roligt och utvecklande. Karlstads universitetet 
erbjuder ett stort antal utbildningar i nära samarbete med näringslivet, möten 
med framtidens arbetsgivare och en givande fritid. 

På Karlstads universitet finns möjlighet att läsa till bland annat lärare, sjuksköterska, 
socionom, ingenjör eller ekonom.

Foto: Karlstads universitet

Branschbredd och samverkan gör 
näringslivet starkt

I Karlstad finns världsledande kompetens inom 
bland annat skogsindustrin och stål- och verk-
stadsindustrin samt en stor andel tjänsteföretag 
inom IT, teknikkonsulter och besöksnäring.

– Näringslivet är väldigt präglat av våra stora 
basindustrier skogen, järnet och stålet. De bran-
scherna behöver i sin tur en stor andel it- och 
teknikkonsulter som i sin tur behöver företag 
inom som redovisning och marknadsföring. På 
så sätt har även en stark tjänstesektor växt fram i 
Karlstad, säger Marianne Andersson, näringslivs-
strateg Karlstads kommun. 

Karlstad har ett strategiskt läge mitt emellan 
Stockholm och Oslo, vilket dessutom har gjort 
Karlstad till en stark besöks- och handelsstad med 
stora arrangemang och ett brett shoppingutbud. 

Kompetent arbetskraft
Universitetets utbildningar tillsammans med 
bland annat yrkesutbildningarna i Karlstad match-
ar de flesta företagens behov av kompetens. I Karl-
stad finns även Sveriges största T4 – ett tekniskt 
fjärde år på gymnasiets teknikprogram.

– Företagen har behov av olika typer av kom-
petenser och tack vare att det i Karlstad finns en 
bredd av utbildningar finns det större möjligheter 
för företagen att hitta rätt kompetens.

Lätt att samarbeta
Kommunen arbetar för att göra det så enkelt och 
smidigt som möjligt att vara företagare i Karl-
stad. Tillsammans med andra aktörer erbjuder 
kommunen stöd och rådgivning för personer 
som vill starta företag och plattformar för företag 
som vill växa. Kommunen försöker även skapa 

mötesplatser för att underlätta kontakter mellan 
olika företag.

– Ensam är aldrig stark. Genom samverkan 
hittar vi nya innovationer, nya former och nya 
affärer. Det är också det som har gjort att vi har 
den branschbredden som vi har i dag. Vi är väl-
digt duktiga på att nätverka och samarbeta i regi-
onen, säger Marianne Andersson. 

Ett gott exempel på framgångsrik samverkan 
är Paper Province, ett världsledande företagsklus-
ter inom skoglig bioekonomi i Värmland. Paper 
Province arbetar bland annat med innovation 
och utveckling, kompetensförsörjning, mötes-
platser, internationalisering och marknadsföring.

Läs mer om näringslivet i Karlstad på 
karlstad.se/naringsliv.

I Karlstad finns världsledande kompetens inom flera industrier.  Foto: Karlstads kommun

Det går bra för näringslivet i Karlstad. Här finns flera stora branscher som 
kompletterar varandra och skapar en stark och varierad arbetsmarknad. Här 
finns dessutom utbildningar som matchar företagens behov av kompetens och 
det är lätt att hitta nya samarbetspartners.

Service för företag
Karlstads kommun vill ha ett gott företags-
klimat som bygger på en bra dialog mellan 
kommun och näringsliv. För att förenkla för 
dig som företagare finns företagsservice – för 
snabb och effektiv handläggning av företa-
gens ärenden i kommunens organisation. 

Företagsservice hjälper till att samord-
na ett första gemensamt möte med per-
sonal på kommunens olika kontor. Du 
behöver bara förklara ditt ärende en gång 
och kommunen ger sedan en samlad åter-
koppling – vilka tillstånd du behöver och 
hur du går tillväga. Företagsservice nås 
via kommunens kontaktcenter på telefon  
054-540 00 00.
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Spännande 
konstmöten 
på Sandgrund 
Lars Lerin

Lars Lerin är en av Nordens främsta akvarellis-
ter och på Sandgrund Lars Lerin i Karlstad kan 
du se hans permanenta utställning.

Lars Lerin inspireras av natur och resor och 
många kan säkert känna igen Värmland i flera 
av hans målningar. 

– Naturen är alltid det som är grunden för 

mig. Hammarö där jag bor är väldigt spännan-
de med sin natur med klippor och urberget 
med sina historier, har Lars Lerin tidigare sagt.

Utställningen förnyas varje år. Sommaren 
2015 utökades museet med ytterligare 400 kva-
dratmeter utställningsyta, där Lars Lerin bland 
visar sin 23 meter långa arkivakvarell. Ibland 

bjuds även gästande konstnärer in för att visa 
sin konst på Sandgrund Lars Lerin. 

– Det är bland annat fotografer och målare. 
Det är roligt att få bjuda in någon annan och 
dela med mig lite av utrymmet, sa Lars Lerin 
inför invigningen. 
Läs mer på www.sandgrund.org.

Sandgrund Lars Lerin har blivit en riktig publiksuccé. 
Här kan du se Lars Lerins konstutställning och 
gästande utställningar av speciellt inbjudna 
konstnärer.

Något för alla på 
Wermland Opera 

Les Misérables omnämns ofta som världens bästa musikal och har även gjort succé på Wermland Opera.

Wermland Opera bildades 1975 och sedan dess har folk från hela Sverige kom-
mit hit för att ta del av musikteater och musik av hög klass. Wermland Opera 
erbjuder en repertoar som folk efterfrågar men presenterar även helt nya verk. 

Wermland Opera satsar ofta på stora produktioner och har under de senas-
te åren satt upp klassiker som Wagners Ringen, Mozarts Figaros Bröllop och 
Rossinis Barberaren i Sevilla, men även populära musikaler som Les Misérables. 
Wermland Opera ger skolföreställningar av de flesta av sina produktioner för 
att ge barn och ungdomar en chans att uppleva föreställningarna. 

Wermland Opera har dessutom en egen orkester som anses vara en av de bästa 
orkestrarna i Sverige i sin storlek. Många av konserterna ges på Karlstad CCC, 
men också utomhus som i Museiparken samt på skolor och äldreboenden. 

På den Stora scenen i den vackra gamla teatern på Malmtorgsgatan 2 
visas de lite större föreställningarna och på den Lilla scenen i Spinneriet på  
Älvgatan 49 ges konserter, musikaler och kammaropera. 

På wermlandopera.com hittar du mer information och aktuella föreställ-
ningar.

Wermland Opera är en både nyskapande och traditionell 
operascen. Här finns något för alla som uppskattar musik och 
musikteater, både stora internationella musikalsuccéer och 
orkesterkonserter med världsartister och lekfulla föreställningar 
för barn och ungdom. 

 Foto: Mats Bäcker

VÄLKOMMEN TILL 
DET ÖPPNA STADSNÄTET!
Stadsnätet ger dig en trygg och säker anslutning, internet upp till 1 000 
Mbit/s och massor av tv- och telefonitjänster. Du väljer själv ditt utbud!

Vill du ansluta dig? Eller är du kanske redan ansluten? Hör av dig så 
berättar vi mer! Läs mer på karlstadsnat.se eller ring 054-540 74 00.

Hitta ditt närmsta bibliotek

www.bibliotekvarmland.seHitta ditt närmsta bibliotek på
www.bibliotekvarmland.se

Välkommen in!

Målningen: Upphovsrätt Lars Lerin
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Att ha koll på brandskyddsutrustningen 
hemma är en billig livförsäkring.  

Var rädd om dig. 

Kom ihåg 
brandvarnare,
brandsläckare  
och brandfilt

BRANDSKYDDSFÖRENINGEN VÄRMLAND 
 I SAMVERKAN MED RÄDDNINGSTJÄNSTERNA

Välkommen till Karlstad!

Vill du påverka din nya hemstad? Kontakta Moderaterna i Karlstad!

Christian Holm Barenfeld, ordförande
070-621 08 21, christian.holm.barenfeld@moderaterna.se

Bli medlem i Moderaterna! 

Swisha 100kr till 1233360070, uppge namn,  
personnummer och telefonnummer eller besök
www.moderaterna.se/bli-medlem

Välkommen till 
Karlstad

Vi skulle gärna se Dig, som nyinflyttad 
Karlstadbo, som medlem i vårt parti.

Engagera Dig i politiken och  
träffa nya vänner.

Ring eller skriv så kontaktar vi Dig

Socialdemokraterna i Karlstad
Orrholmsgatan 15, 652 15 Karlstad

E-post: karlstad@socialdemokraterna.se
Telefon: 070-378 37 66

när jag blir vuxen
ska jag ha 

lackskor och bo
ihop med en älg…

postgiro: 90 20 90-0
telefon: 08-661 56 40

www.barncancerfonden.se 

Hjälp barn 
med cancer
Tack vare forskningens
framsteg botas idag 
ca 75 procent av alla
cancersjuka barn. Vi fort-
sätter stödja forskningen
med sikte på att inga barn
ska drabbas av cancer. 

En aktiv röst
www.amnesty.se

när jag blir vuxen
ska jag ha 

lackskor och bo
ihop med en älg…

postgiro: 90 20 90-0
telefon: 08-661 56 40

www.barncancerfonden.se 

Hjälp barn 
med cancer
Tack vare forskningens
framsteg botas idag 
ca 75 procent av alla
cancersjuka barn. Vi fort-
sätter stödja forskningen
med sikte på att inga barn
ska drabbas av cancer. 
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Upptäck Karlstad 
med buss och båtbuss 

Flyg från Karlstad 
direkt till hela världen

I Karlstad finns åtta baslinjer som går veckans 
alla dagar med olika turtäthet beroende på om 
det är dag, kväll eller helg. Baslinjenätet kom-
pletteras med centrumlinjer, speciallinjer, hock-
eybussar samt båtbussar. 

Se staden från vattnet
Med båtbussen kan du välja att glida fram på 
Klarälven, åka ut i Karlstads vackra skärgård el-

ler ta en dagsutflykt till Kristinehamn, Grums 
eller Borgvik. Båtbussarna går under juni, juli 
och augusti.

På karlstadsbuss.se hittar du reseplanerare, 
tider, priser, kartor, nyheter och trafikföränd-
ringar. Med Karlstadsbuss app kan du också 
planera din resa, se trafiken i realtid och köpa 
biljett.

Karlstad är en av tre svenska städer som 
Lufthansa flyger till och från. Linjen från Karl-
stad Airport går till Frankfurt, som är en av 
Europas största knutpunkter. Därifrån flyger 
Lufthansa till flera hundra destinationer värl-
den över, som New York, Los Angeles, Sing-
apore och många fler. Inom Europa går det 

ofta att hitta snabba förbindelser via Frankfurt 
till resmål som Barcelona, Berlin, Nice, Mila-
no och Paris för priser runt 3 000 kronor tur 
och retur. Från Karlstad Airport går också fle-
ra dagliga turer till Arlanda och lågprisflyg till 
Gran Canaria, Alicante samt ett flertal charter-
destinationer. Läs mer på ksdarprt.se. 

För den som ska resa ut i världen är Karlstad en ovanligt bra startpunkt. 
Härifrån går flyg nästan dagligen till Frankfurt – och därifrån finns alla 
möjligheter att ta sig ut i världen. 

Foto: Karlstads kommun

I Karlstad ska det vara enkelt att leva utan bil. Här finns en väl 
fungerande kollektivtrafik och båtbussar för dig som vill upptäcka 
Karlstad från vattnet. 

Foto: Karlstads kommun
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Kartan framställd av Teknik- och fastighetsförvaltningen

12. Klaraborg, Älvg 1, 62 platser,

 .

3:-/tim, 15:-/dygn

13. Gustaf Anders g 1, 67 platser, 3:-/tim, 15:-/dygn
14. Häroldenparkeringen 197 pl.  . 3:-/tim, 15:-/dygn
15. Karolinen, p-omr. norr 197 pl. . 5:-/tim, 25:-/dygn
16. fd Milostaben 180 platser, . . . 3:-/tim, 15:-/dygn
17. Bryggargatan 1, 11 platser, . . 5:-/tim

1. Badhusparkeringen 82 platser, .  . 8:-/tim, 40:-/dygn
2. Biblioteket 77 platser, . . . . . . . 8:-/tim, 40:-/dygn
3. Sandgrund 153 platser, . . . . . . 8:-/tim, 40:-/dygn
4. P-hus Gripen 143 platser, . . . . . 8:-/tim, 60:-/dygn
5. Munkforsg 1, Haga 75 platser, . . . 3:-/tim, 15:-/dygn
6. Slussvaktstugan 40 platser, . . . . .  5:-/tim, 25:-/dygn

7. Bilan-parkeringen 82 platser, . . . 8:-/tim, 40:-/dygn
8.
9.

Trädgårdsg 2, Magsinomr. 100 pl. 3:-/tim, 15:-/dygn
 Rosenbadsparkeringen 31 pl. . 2:-/tim

10. P-hus Duvslaget 159 platser,
 .

8:-/tim, 60:-/dygn
11. Philgrensgatan 1, 111 platser,  8:-/tim, 40:-/dygn

BRA PARKERINGSANLÄGGNINGAR I KARLSTAD CENTRUM

KARLSTADS PARKERINGS AB
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1. Badhusparkeringen 82 platser  
8:-/tim, 40:-/dygn

2. Biblioteket 77 platser  
8:-/tim, 40:-/dygn

3. Sandgrund 153 platser  
8:-/tim, 40:-/dygn

4. P-hus Gripen 143 platser   
8:-/tim, 40:-/dygn

5. Munkforsg 1, Haga 75 platser  
3:-/tim, 15:-/dygn

6. Slussvaktstugan 40 platser  
5:-/tim, 25:-/dygn

7. Bilan-parkeringen 82 platser   
8:-/tim, 40:-/dygn

8. Trädgårdsg 2, Magsinomr. 100 pl 
5:-/tim, 25:-/dygn

9. Rosenbadsparkeringen 31 platser 
3:-/tim

10. Philgrensg 1, 111 platser   
8:-/tim, 40:-/dygn

11. Klaraborg, Alvg 1, 62 platser  
3:-/tim, 15:-/dygn

12. Gustaf Andersg 1, 67 platser 
3:-/tim, 15:-/dygn

13. Häroldenparkeringen 197 platser 
3:-/tim, 15:-/dygn

14. Karolinen, p-omr. Norr 197 platser 
5:-/tim, 25:-/dygn

15. Fd Milostaben 180 platser  
3:-/tim, 15:-/dygn

16. Bryggarg 1, 11 pl  
5:-/tim

BRA PARKERINGSANLÄGGNINGAR 
I KARLSTAD CENTRUM
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Dina sopor är inte skräp

Konsument- och miljörådgivarna 
ger dig hållbara råd

Du kan lämna saker som är för bra för att kastas direkt till 
någon av Karlstads välgörenhetsoranisationer. Du kan också 
lämna dem på någon av våra återvinningscentraler, till ex-
empel på ÅVC Våxnäs, ÅVC Heden eller ÅVC Molkom. 

Förpackningar, tidningar och grovavfall som samlas 
in i Karlstad återvinns och blir till nya produkter. I Karl-
stads kommun finns nästan trettio återvinningsstatio-
ner där du lämnar dina tidningar och förpackningar av 
papper, glas, metall och plast. På ftiab.se under rubriken 
Hushåll kan du söka fram din närmaste återvinningssta-
tion. Du kan också använda dig av appen Kasta rätt för 
att hitta din närmaste återvinningsstation. Kasta rätt är 

också ett smidigt verktyg när du ska källsortera ditt avfall. 
I Karlstads kommun finns även sex återvinningscen-

traler: Heden, Våxnäs, Djupdalen, Väse, Vålberg och 
Molkom. Där kan du lämna grovavfall som möbler, 
elavfall (exempelvis kyl och frys) och farligt avfall som 
kemikalier. 

På karlstadsenergi.se/avc hittar du öppettider och mer 
information om återvinningscentralerna. Du kan också 
ringa 054-540 71 03 för information om öppettider. 

Öppettiderna för alla återvinningscentralerna finns 
också i appen Kasta rätt samt i Karlstads kommuns app 
Mitt Karlstad. 

Avfallsrådgivning 
Om du vill veta hur du källsorterar olika typer av avfall, 
till exempel förpackningar, och var du ska lämna det, 
kontaktar du avfallsrådgivningen. 

Energi- och klimatrådgivning 
Vill du spara energi och blir mer klimatsmart kan ener-
gi- och klimatrådgivaren hjälpa till. Rådgivaren kan tipsa 
om effektivare energianvändning och olika uppvärm-
ningsalternativ. 

Fairtrade-samordnare 
Kommunens Fairtrade-samordnare kan svara på frågor 
om etisk handel. 

Konsumentrådgivning 
Konsumentrådgivningen ger dig opartisk och gratis råd-

givning inför ditt köp, förebyggande konsumentvägled-
ning och hjälp till självhjälp då du vill reklamera en vara 
eller har hamnat i en tvist. 

Miljörådgivning 
Vill du veta hur maten och kläderna du köper påverkar 
miljön, lära dig mer om en hållbar livsstil och hur du 
konsumerar smartare kan miljörådgivningen hjälpa dig. 

Transportrådgivning 
Rådgivarna hjälper dig som vill resa mer klimatsmart och 
vägleder dig kring hur du kör mer miljövänligt, vad olika 
transportsätt kostar och hur du kan utrusta din cykel. 

Kontaktuppgifter och mer information om rådgivarna 
finns på karlstad.se.

  Foto: Karlstads kommun

Dina sopor är en värdefull resurs om de sorteras på rätt sätt. Kanske någon annan kan få nytta 
av det du tänkt slänga? Det finns många sätt att ge kläder och saker längre liv. 

I Karlstad ska det vara lätt att leva hållbart. Behöver du hjälp på vägen är du välkommen att 
kontakta kommunens rådgivare som svarar på dina frågor om miljö, energi, avfall och konsu-
menträtt. 

Edsvalla ligger ungefär två mil nordväst om Karlstad. Här passerar Norsälven och den 
lax, öring och regnbåge som vandrar upp från Vänern under hösten lockar många fiske-
fantaster. 

Molkom ligger cirka tre mil norr om Karlstad. Här finns både småskaligt jordbruk, 
berg och skogar samt många fina sjöar. Hembygdsföreningen äger cirka tjugo kulturhis-
toriska hus i Molkom och ordnar många aktiviteter under året. 

Skattkärr ligger en mil öster om Karlstad längs med Vänerns kust. Här finns flera fina 
badplatser, en småbåtshamn och många spännande platser för sportfiskaren. 

Vallargärdet ligger drygt en mil norr om Karlstad. Här finns en golfbana och många 
badplatser vid sjöarna Gapern och Alstern. Här passerar även Klarälvsbanan, en 90 kilo-
meter lång, bilfri cykelled som leder till Karlstad i söder och Hagfors i norr. 

Vålberg ligger vid Vänern knappt två mil väster om Karlstad. Norsälven passerar ge-
nom orten och för den som vill ta båten hit finns en brygga mitt i centrum. Här ligger 
även Norvalla ishall och i Sjösalaparken spelas både minigolf och boule. 

Väse ligger vid Vänern cirka 2,5 mil öster om Karlstad. Här finns fina badplatser, 
en småbåtshamn och levande kultur- och jordbruksmiljöer. Här ligger en av länets tre 
runstenar och en kyrka med dopfunt från 1100-talet. 

I Karlstad finns mycket att uppleva även utanför staden.   Foto: Karlstads kommun

Karlstad är 
inte bara stad
Det finns så mycket mer än bara stadskärnan att upptäcka i Karlstad. 
I kommunens mindre tätorter hittar du lantlig idyll, skärgård och rik 
kulturhistoria. Här finns fina sjöar för bad och fiske och längs motions-
spåren finns gott om svamp och bär.
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Avkoppling och nöjen året om i Mariebergsskogen 

Vid Mariebergsviken drygt en kilometer söder om Karlstads cen-
trum ligger Mariebergsskogen. Den anrika parken invigdes 1925 
och i dag finns här ett friluftsmuseum, spännande utställningar i 
Naturum Värmland, lekplatser och många söta djur i Lillskogen. 

Mariebergsskogen är alla barns paradis. Här finns Barnens 
köksträdgård och en unik lekträdgård med lusthus, lekskog, sten-
labyrint och illusionsspeglar. Det finns även flera lekplatser med 
linbana, tåg, klätterlek och gungor. 

Under sommaren finns möjlighet att följa med på trollvand-
ring och träffa skogens sagoväsen eller åka med rundturståget 
Conrad Höök längs småvägar och stigar. 

Aktiviteter året om 
Sommartid är Mariebergsskogen full av aktiviteter och evene-
mang för både barn och vuxna. I parken kan du spela boule, 
beachvolley och basket, spela bangolf på den nya bangolfbanan 
eller njuta av en picknick på den stora gräsmattan. Här finns 

också en badplats med sandstrand i söderläge för svalkande dopp 
under varma sommardagar.

Under vintern förvandlas lekträdgårdens torg till en isbana 
med musik. Skridskor finns att hyra i kiosken och den som be-
höver lite extra stöd kan låna pingvinen Pingu att hålla sig i. På 
Mariebergsviken plogas även en skridskobana när isen är tillräck-
ligt tjock.

Söta djur och härlig natur
I Mariebergsskogen hittar du också en fantastisk natur. Här lig-
ger det fina strövområdet Gammelskogen med fyrahundraåriga 
tallar och vid Mariebergs strandängar betar kor för att hålla mar-
kerna öppna.

I Naturum Värmland finns en basutställning om den värmländ-
ska naturen, men också olika tillfälliga utställningar. Personalen tip-
sar gärna om spännande utflyktsmål och vandringar. Tipspromenad 
och skattjakt är några stående populära programpunkter. 

Lillskogen är Mariebergsskogens djurpark med svenska lant-
djur som kaniner, grisar, ponnyer, getter och kor. I smådjurshu-
set finns illrar, marsvin, hamstrar, råttor och fåglar. 

Historia, musik och god mat
I Mariebergsskogen finns även ett friluftsmuseum med hus och 
byggnader från äldre tider. Här ligger till exempel Acksjöns ka-
pell från 1874 – en populär plats för vigsel och dop, Mariebergs 
herrgård från början av 1800-talet och Gammelgården med 
byggnader från 1600-talet. 

I Mariebergsskogen finns även landets största friluftsteater 
under tak där många föreställningar och evenemang äger rum 
under sommaren. Här har storheter som Louis Armstrong, Pet 
Shop Boys, Jimi Hendrix, Nils Poppe och Zarah Leander spelat. 

I Spikgården, en mangårdsbyggnad från Norra Finnskoga 
socken, finns sommartid ett våffelkafé. 

Restaurang Terrassen serverar värmländsk mat av lokala rå-
varor och på kaféet i Naturum Värmland erbjuds både enklare 
luncher och hembakt fikabröd. Sommarserveringen kafé Spill-
kråkan i Holken serverar kravmärkt lunch och fika med utsikt 
över lekträdgården, stranden och vattnet. I parken finns dessut-
om grillplatser och bänkar för egen picknick. 

Mariebergsskogen är Karlstads stadspark och en av Värmlands mest besökta platser.  
Parken har fri entré, är öppen varje dag året om och bjuder på massor av avkopplande 
och roliga aktiviteter för alla åldrar.

Mariebergsskogen är som ett litet värmländskt Skansen, med vackra miljöer, aktiviteter och gosiga djur.                                                                                                                                                                          Foto: Per Eriksson  Foto: Per Eriksson  

Alsters herrgård några kilometer utanför Karl-
stad är en 1700-talsherrgård i en vacker park 
med utsikt över Vänern. Här föddes den kände 
diktaren Gustaf Fröding år 1860 och på herr-
gårdens övervåning finns en utställning om 
hans liv, texter och skapande. Utställningen 
visas av kunniga guider flera gånger per dag un-
der högsäsong. 

Marknader och gästspel
Varje år ordnas flera populära marknader och an-
dra arrangemang på Alsters herrgård, som gäst-
spel av bland annat Gundegabaletten. I samband 
med Gustaf Frödings födelsedag den 22 augusti 
arrangerar Gustaf Fröding-sällskapet Frödingda-
garna med evenemang på Alsters herrgård. 

Under vår- och höstmarknaderna kan du 
botanisera bland närproducerad mat och hant-
verk från gårdar och skogar i Värmland. Den 
populära julmarknaden första advent erbjuder 
mysig stämning, genuint värmländskt hant-
verk, närproducerad mat och evenemang som 
lockar tusentals besökare varje år. 

Konst, slöjd och hantverk 
På Alsters herrgård finns en butik med litteratur 
och souvenirer av och om Gustaf Fröding samt 
presentartiklar, designprodukter och hantverk. 
I flyglarna finns möjlighet att se konstutställ-
ningar och köpa värmländskt hantverk.

På herrgården finns även ett kafé som ser-
verar lunch och hembakat kaffebröd under  

Foto: Karlstads kommun

Foto: Karlstads kommun

På Alsters herrgård är 
historien levande 
Alsters herrgård är Gustaf Frödings minnesgård. Här finns möjlighet att njuta 
av god mat i herrgårdskaféet, teater och underhållning, hantverk och konst 
samt lära sig mer om den folkkäre diktarens liv. 

sommaren och julbord under vintern.
Alsters herrgård ligger i Alsterdalen som  

erbjuder fantastiska vandringsleder i en storsla-
gen natur. Här ligger också Lekskogen, som är 
en liten upplevelsepark för de yngre besökarna. 

Herrgården har öppet under sommar-
säsongen maj till september samt helger i  
september med lunch, visningar och kaffeserve-
ring varje dag. 

Läs mer om aktuella evenemang och öppettider 
på alstersherrgard.se. 
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Det kanske mest spännande för Karlstads alla små och stora 
barn är upplevelsedelen med laguner och grottor, bubbelkas-
kader och flera vattenrutschbanor som går både ute och inne. 
Det finns olika saker att göra för barnen beroende på ålder. 

Lilla Anna duschar barnen
Temat i barnlagunen är Lilla Anna och Långa Farbrorn, 
Inger och Lasse Sandbergs sagofigurer. Långa Farbrorn står 
mitt i barnlagunen och Lilla Anna duschar barnen med en 
vattenkanna. Guldpengar är nedlagda i mosaiken på botten. 
De större barnen brukar gilla de stora vattenrutschbanorna, 
utomhuspoolen med strömmande vatten och klätterväggen 
med ett vattenfall på mitten bäst. 

Ett badhus för alla smaker
Sundstabadet har en relaxavdelning med vedbastu, ångbastu, 
bubbelpool, varmpool, ett mindre hamam och en restaurang 
med vällagad mat av lokala och ekologiska råvaror.

Motionssimmarna är inte bortglömda – på Sundstabadet 
finns fjorton simbanor. 

Hela anläggen är anpassad för personer med funktions-
nedsättning. Alla motionsbassänger har lyftar, aktivitetsbas-
sängen har en plattform för att hissa ned rullstolar och i upp-
levelsebadet finns en strand där rullstolar kan rullas i vattnet. 

Foto: Karlstads kommunFoto: Karlstads kommun Foto: Karlstads kommun

Fullt av upplevelser 
i Sundstabadet 
Vill du leka, träna eller njuta? På Sundstabadet behöver du inte välja.

                     Jag vill...
...sjunga tillsammans med glada människor
...gå till öppna förskolan med mitt barn
...hämta gratis barnkläder i skattkistan
...ha trevligt sällskap till soppan
...verka för en rättvisare värld
...hitta någon att samtala med
...prata med andra som sörjer
...ha hjälp med vår relation
...arbeta i ungdomsbussen
...att mitt barn ska döpas
...fråga om begravningen
...engagera mig ideellt
...samtala om livet
...fira gudstjänst 
...meditera

På vår hemsida hittar du all informa- 
tion om vad du kan göra och bidra till  

i kyrkan. Delta, inspirera, lek, sjung,  
fika, be, mys, engagera, samtala  

- här finns plats för alla.

www.svenskakyrkan.se/ 
karlstadspastorat

Telefon: 054-14 14 00

facebook.com/ 
SvenskakyrkaniKarlstad

Foto: Linda Mickelsson/IKON

Varje människa bär på kärlekens hemlighet. 
       Du är välkommen, precis som du är,  
          så vi kan utforska världen tillsammans.
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Trygghet och service 
genom hela livet 

Samtalsakuten
Samtalsakuten kan hjälpa personer i livskris 
som behöver någon att prata med för att be-
arbeta krisen. Det kan handla om sorg, sepa-
ration, arbetslöshet, existentiell kris eller andra 
dramatiska händelser. Samtalsakuten har för-
stärkt sekretess och för inga journaler. 

Telefon 054-18 00 50.

Familjerådgivning 
Par och vuxna med samlevnads- och relations-
problem erbjuds familjerådgivning i Karlstads 
kommun. Kontakten med familjerådgivningen 
är frivillig och söks på eget initiativ. Varje sam-
tal kostar 120 kronor. 

Tidsbokning telefon 054-540 49 03, 054-
540 49 04, 054-540 49 05 eller 054-540 54 22, 
vardagar klockan 9.15–10.15.

Familjehuset 
Familjehuset som drivs av Karlstads kommun 
finns till för familjer med barn och ungdomar 
i åldern 0–20 år som behöver hjälp att arbeta 
med exempelvis relationsproblem eller skolpro-
blem. Familjehuset erbjuder stöd och behand-
ling som syftar till förändring. 

Kontakta Familjehuset via Kontaktcenter på 
telefon 054-540 00 00. 

Ungdomsmottagningen 
Till ungdomsmottagningen Druvan är alla ung-
domar till och med 23 år välkomna för preventiv-
medelsrådgivning, tester för könssjukdomar eller 
för samtal med en vuxen. All personal har tyst-
nadsplikt och alla besök och tester är kostnadsfria. 
Druvan finns på Drottninggatan 27 i Karlstad. 

Telefon tidsbokning 054-61 67 40. 

Rådgivning och behandling för unga 
Karlstads kommuns verksamhet Nexus ger stöd 
och erbjuder behandling för ungdomar upp till 
25 år som har problem med alkohol eller dro-
ger. Nexus erbjuder bland annat motiverande 
samtal för att lyckas göra en förändring, avvänj-
ningsprogram och återfallsprevention. Även 
anhöriga och föräldrar är välkomna att höra av 
sig. Kontakta Nexus via Kontaktcenter på tele-
fon 054-540 00 00. 

Rådgivning och behandling för vuxna 
Behandlingsgruppen erbjuder rådgivande och 

behandling för dig som är 25 år eller äldre. Vi 
erbjuder upp till tre samtal för dig som bor i 
Karlstad. Samtalen är kostnadsfria och du är 
skyddad av sekretess. Du kan komma själv el-
ler tillsammans med någon eller några som är 
viktiga för dig. Ibland behövs det mer insat-
ser än rådgivning och samtal. Då sker en mer 
omfattande utredning av din livssituation för 
att du ska få rätt stöd och hjälp. Kontakta Be-
handlingsgruppen via Kontaktcenter på telefon 
054-540 00 00. 

Service för personer med 
funktionsnedsättning
Personer med fysiska eller psykiska funktions-
nedsättningar har rätt till stöd och service för 
att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. 
Det kan handla om hjälp med sociala aktivi-
teter, personlig omvårdnad, stöd i hemmet för 
att underlätta det dagliga livet, personlig assis-
tans eller ett boende med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning. Bistånds-
kontorets handläggare nås via Kontaktcenter på 
telefon 054-540 00 00. Om det gäller psykiska 
funktionsnedsättningar kontaktar du vuxenav-
delningen, 054-540 00 00. 

Hemtjänst 
Hemtjänsten finns till för personer som behöver 
stöd i det dagliga livet. Hemtjänstpersonalen 
kan hjälpa till med exempelvis personlig om-
vårdnad, inköp, städning och tvätt. I Karlstad 
finns flera hemtjänstutförare att välja mellan, 
både kommunala och privata. Biståndskonto-
rets handläggare nås via Kontaktcenter på tele-
fon 054-540 00 00. 

Fixarservice 
Alla personer som har trygghetslarm eller som 
är över 75 år kan få hjälp av Fixarservice med 
vissa tillfälliga arbeten i hemmet. Det kan hand-
la om uppsättning av gardinstång, byte av glöd-
lampa eller hjälp vid tunga lyft. Fixarservice är 
gratis men eventuella materialkostnader betalar 
du själv. 

Bokning av Fixarservice kan göras via Kon-
taktcenter på telefon 054-540 00 00. 

Färdtjänst 
Färdtjänst är ett komplement till kollektivtra-
fiken för personer med funktionsnedsättning. 

Karlstads kommun vill ge alla kommuninvånare ett gott liv och erbjuder stöd 
och omsorg för såväl unga som äldre.

Resorna i färdtjänsten samplaneras och du sam-
åker med andra. Om du har ett funktionshin-
der som gör att du har väsentliga svårigheter att 
för flytta dig själv eller att åka med allmänna 
kommunikationer så kan du ha rätt till färd-
tjänst enligt Lagen om färdtjänst. 

Karlstads kommuns utredningssekreterare 
nås på telefon 054-540 46 10. 

Bostadsanpassning 
Personer som har en permanent funktionsned-
sättning och behöver anpassa sin bostad kan 
ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos kom-
munen. En anpassning av bostaden kan inne-
bära exempelvis dörröppning, höj- och sänkbar 
utrustning i kök och badrum eller en trapphiss. 

Kontakta kommunens handläggare på tele-
fon 054-540 67 62 och 054-540 67 66. 

Vårdboende 
Äldre som behöver omfattande omsorg, vård 
och service och inte längre kan bo kvar hemma 
kan ansöka om en plats i ett särskilt boende för 
äldre. I kommunen finns även korttidsboenden 
för den som behöver tillfällig vård eller har an-
höriga som behöver avlastning. 

Biståndskontorets handläggare nås via Kon-
taktcenter på telefon 054-540 00 00. 

Aktiviteter för seniorer 
Det finns ett rikt utbud av aktiviteter för seniorer 
i Karlstads kommun. Träffpunkterna i Karlstad 
ger personer över 65 år möjlighet till social ge-

menskap, att delta i roliga aktiviteter och träffa  
nya vänner. I Karlstad finns elva träffpunkter. 

Seniorernas hus på Sundsta herrgård är ett 
allaktivitetshus för seniorer. Huset är en öp-
pen mötesplats med en stor variation av utbud 
och program. Seniorernas hus nås på telefon  
054-540 58 39. 

Stöd till anhöriga 
Anhörigstöd är till för personer som stöttar el-
ler vårdar en närstående. Stödet är kostnadsfritt 
och kan exempelvis bestå av samtal, anhörig-
grupp, information eller utbildning.

Kontakta Anhörigcentrum genom Kontakt-
center på telefon 054-540 00 00. 

Frivilligcentralen 
I Karlstad finns en frivilligcentral som förmed-
lar frivilliga insatser till äldre personer i behov 
av social gemenskap, stöd och hjälp. Stödet kos-
tar ingenting och kan vara allt från gemensam-
ma promenader och hembesök till att få hjälp 
med praktiska saker i vardagen. 

Om du känner att du eller en anhörig skul-
le må bra av det vi kan erbjuda tar du kontakt 
med Kontaktcenter och ber dem koppla dig 
till frivilligcentralen på telefon 054-540 00 00. 
Kontakten med en volontär/frivillig förmedlas 
sedan genom frivilligcentralen. 

Dit kan du också ringa om du kan tänka dig 
att arbeta som frivillig. Varje insats är viktig, du 
är därför välkommen oavsett hur mycket du 
kan göra. 

VILL DU HJÄLPA EN MEDMÄNNISKA?
Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd 
behöver fler gode män och förvaltare som 
kan stötta personer som behöver hjälp 
med att sköta sin ekonomi och bevaka 
sina intressen. 

Är du intresserad? Skicka en 
intresseanmälan till ofn@karlstad.se

Läs mer på karlstad.se/godman

Våra kiropraktorer undersöker och behandlar olika funktionella besvär och smärt-
tillstånd i kroppen. Främsta fokus är på leder, nervsystem och muskler.

Kiropraktisk behandling är mycket effektivt mot besvär och låsningar i till exempel 
rygg, höfter, nacke och axlar. Även symptom som huvudvärk, stelhet, domningar 
och utstrålningar kan oftast behandlas med gott resultat.

Vår målsättning är att alla aspekter av patientens Hälsa alltid skall sättas i Cen-
trum. Detta gäller oavsett vem som behandlar patienten. Denna filosofi har givit 
vår klinik sitt namn.

Välkommen att kontakta oss! 
054-212169  �  halsocentrum.com  �  info@halsocentrum.com

Foto: Karlstads kommun
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Karlstads centrum



MAXIKLIPP!Upptäck vår butik du också!

Öppet alla  dagar 8-22

Känn dig varmt välkommen  
Önskar Christer med personal
 (Du hittar oss på Bergvik köpcenter)

MAXIKLIPP!Upptäck vår butik du också!

Känn dig varmt välkommen 
till oss på Maxi Karlstad

önskar Christer med personal!

Känn dig varmt välkommen 
till oss på Maxi Karlstad

önskar Christer med personal!

Ta med kupongen.

5%
RABATT

Gäller vid ett 
köptillfälle 
ej tobak, spel eller 
receptfria läkemedel, 
gäller t.o.m maj 2018.

Öppet alla  dagar 8-22

Vi finns även på nätet!
Läs mer på 
www.maxikarlstad.se

ÖPPET ALLA DAGAR 8-22

Känn dig varmt  
välkommen till oss på 

Maxi Karlstad!
Christer med personal

Beställ dina varor på nätet och 

hämta enkelt i vår Drive Thru.  

Läs mer på www.maxikarlstad.se

Samma
LÅGAPRISERsom iBUTIKEN!

SUCCÉ! 
FÖR VÅR NYA DRIVE THRU!

Beställ från soffan och 

hämta i vår Drive-thru!
Handla mat har aldrig varit enklare.

Läs mer på: www.maxikarlstad.se


