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Välkommen
till staden med
sol i sinnet!
Sol, vatten och värmländsk gästfrihet – där Sveriges längsta
älv möter EU:s största sjö hittar du Karlstad. Vi vågar påstå
att människorna i Karlstad är lite öppnare och soligare, men
så är vi ju också regionen med den glada solen som symbol.
Kopplingen till solen är stark, Karlstad har länge legat i
toppskiktet bland städer med flest soltimmar och här levde
och verkade servitrisen Eva-Lisa Holtz (1739–1818) – mer
känd som Sola i Karlstad. Numera står hon staty utanför
Stadshotellet intill Klarälven och är fortfarande en symbol
för Karlstadsbornas glada sinne och driftiga entreprenörskap.

Karlstad ligger mellan
Stockholm, Göteborg och Oslo.
OSLO

Storlek: En av de 25 största kommunerna i Sverige.

KARLSTAD
STOCKHOLM

GÖTEBORG

Invånare: Över 92 000 i Karlstads kommun och
140 000 i Karlstadsregionen.
Läge: 22 mil från Oslo, 25 mil från Göteborg
och 30 mil från Stockholm.

KLARÄLVEN

VÄNERN

Korta fakta om Karlstad

Grundad: 1584 av Hertig Karl.
Solen som symbol: Den glada solen som blivit en
symbol för Karlstad är skapad av barnboksillustratören
Lasse Sandberg. Han började rita glada solar när
han flyttade hit på 50-talet då han tyckte
att människorna här hade sol i sinnet.
En av dessa solar blev vår symbol.
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Världsunik
kompetens och
strategiskt läge
I vår region finns några av Skandinaviens
och Europas främsta kluster. Till exempel så
är näringslivet världsledande inom pappers-,
massa- och förpackningsbranscherna.

I Karlstad
…
doftar det kaffe

från centrum
Bara ett stenkast
ger det familje vid Inre hamn lig
retaget Löfbergs
ägda Karlstadsfö
10 miljoner
som producerar
dagen!
–
koppar kaffe om

Fakta
Karlstadsregionen erbjuder spännande och
utmanande jobb inom många olika branscher.
Detta är några av våra största arbetsgivare:
Billerud Korsnäs, Stora Enso AB, AB Pictura,
Konsum Värmland, SBAB, Valmet, Nobina Sverige,
IKEA, Tieto, MSB, Nya Wermlands-Tidningen, CGI
och Konsumentverket.
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Strategiskt läge
I Karlstad älskar vi att ha gäster och då är det viktigt med bra
kommunikationer. Karlstad ligger mitt emellan Göteborg, Oslo och
Stockholm – och det går daglig trafik med buss, tåg och flyg till de
tre storstäderna. Karlstad Airport ligger cirka två mil utanför Karlstad,
härifrån tar du dig ut i världen via direktflyg till Frankfurt. Den som
vill ta bilen till och från Karlstad väljer E18 eller E45:an.

Världsledande skogskluster och digital utveckling
Vår region är rik på skog och vi tar den in i framtiden.
Paper Province är ett världsledande företagskluster inom
skogsbaserad bioekonomi. Tillgången till träråvara, i kombination
med lång erfarenhet och stark innovationskraft, ger klustret
en unik position globalt.
Sting Bioeconomy är en spetsinkubator inom skogsbaserad
bioekonomi som bidrar till fler innovationer och ökar antalet
snabbväxande företag inom området.
Compare är ett kluster som satsar på digital utveckling
och innovation genom spetskompetens.

Högt handelsindex
Karlstad är känd för att vara en stark handelsstad
med ett brett utbud av shopping. Vi har flera externa köpcentrum
och mysig centrumhandel med många små butiker blandat
med större gallerior.

Framgångsrik besöksnäring
Besöksnäringen är den bransch i Karlstadsregionen som växer
snabbast. Karlstad är en populär destination, särskilt hos norrmän och
kinesiska besökare. Med nästan 700 000 gästnätter årligen ligger
vi på en nionde plats i Sverige. Varje vecka ges häftiga konserter på någon
av alla våra scener och stora världsartister uppträder i Löfbergs Arena.
Karlstad CCC är en toppmodern anläggning, vackert belägen
vid Klarälvens strand. Här arrangeras både kongresser, konferenser,
utställningar, konserter och teaterföreställningar.

Kompetenscentrum för samhällssäkerhet
Karlstad har en lång erfarenhet av myndigheter inom
försvars- och säkerhetsområdet. Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB har sin största arbetsplats i Karlstad med
450 medarbetare. Här finns också Rekryteringsmyndigheten
och Försvarshögskolan vars ledarskapscentrum bedriver forskning
och utbildningar inom ledarskap under påfrestande förhållanden.
Även Karlstads universitet har, med forskningscentrum och
relaterade magister-, master och forskarutbildningar, en tydlig
profilering inom klimatsäkerhet och riskhantering.
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Välkommen
till skolan
Trygghet, studiero och
goda resultat går hand i
hand – i Karlstad ska alla
elever ha möjlighet att lära
och utvecklas utifrån sin
egen förmåga.
Här finns högst andel utbildade lärare i
Sverige enligt Lärarförbundets ranking.
Barnen och de unga är vår framtid och
alla elever ska få möjlighet till en hög
kunskapsnivå och en bra start i livet.

Kort om skolkarlstad
Vi har ett 30-tal grundskolor

Skolorna i Karlstad ligger över riksgenomsnittet vad gäller elever som går ur årskurs
nio med godkänt i alla ämnen.
Nära 80 förskolor

Leken har en central roll och det ska vara
tryggt och roligt att komma till förskolan.

Vi älskar
kunskap

Tio gymnasieskolor

Utbudet och valmöjligheterna vad gäller
gymnasieutbildning är stora i Karlstad.
Här kan du läsa allt från hår- och
makeupstylist till e-sport.

Servicegaranti
Karlstads kommun
Alla barn som fyllt ett år och är i behov
av förskoleplats ska få en plats inom
fyra månader. Håller inte kommunen det
löftet så erbjuds två avgiftsfria månader
i förskolan.
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Nyfiken?
Vill du veta hur många elever
som går på en skola?
Hur de trivs och hur många
av lärarna som är behöriga?
På karlstad.se/jamfor kan
du jämföra servicen på både
de kommunala och fristående
förskolorna och skolorna.

Studentstaden
Karlstad är en av landets
bästa studentstäder, här
är det kul att vara student!
Karlstads universitet är ungt och modernt
och uppmanar till att tänka fritt, nytt och
stort. Med ett växande och nytänkande
universitet rankas Karlstad som en av
landet bästa studentstäder. I Karlstad läser
var tionde invånare vid universitetet.
Karlstad är också en av Sveriges mysigaste
studentstäder om man frågar studenterna
själva. En småstad, men med ett utbud
som en storstad.

Fakta
Karlstads universitet bildades
1999 och är ett av landets
yngsta universitet. Universitetet
har växt sig stort snabbt och har
i dag 16 000 studerande och
1 200 anställda.
Här finns 80 utbildningsprogram,
700 kurser, 250 forskare och
några av forskningsområdena är:
Värdeskapande tjänster, skogsbaserad bioekonomi, klimat och
säkerhet, digitalisering av välfärdstjänster, platsens digitaliserade
upplevelser, systemlösningar
med solel och IT-säkerhet.
Populära utbildningar är:
Civilingenjör, jurist, lärare, sjuksköterska, civilekonom, psykolog
och socionom.
Läs mer på kau.se

Vi gillar våra studenter

Liksom universitetet vill Karlstad växa
och utvecklas för framtiden. Tillsammans
med Karlstads universitet och Karlstad
Studentkår så gör Karlstads kommun
sitt yttersta för att studenterna ska trivas
och må bra i vår stad. Universitetet är ett
betydelsefullt nav i regionens utvecklingsarbete. Under flera år har utbildning och
forskning skett i nära samarbete med
näringslivet och offentlig verksamhet.
Karlstads universitet ligger samlat
inom ett och samma område i stadsdelen
Kronoparken i Karlstad, några kilometer
från centrum. Studenterna tar sig enkelt
hit med cykel, buss, tåg eller bil.
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Här ska alla känna sig
trygga och välkomna
I Karlstad kan du vara den du är – oavsett bakgrund, hudfärg,
religion eller sexuell tillhörighet. Vi jobbar för att främja mångfald
och integration, alla har lika rättigheter i vår stad. Och Karlstad
ska vara en säker plats för såväl gammal som ung. Vi jobbar
stenhårt med trygghetsfrågor och för att se till att vår stad är
öppen och inkluderande. Karlstad är en kommun för alla!
8

Leva och bo i Karlstad

Det börjar med ett hej
Man vet aldrig vem som kan bli ens vän. Röda korsets projekt
Över en kopp hjälper nyanlända att hitta vänner i sin nya stad. Det är
också en möjlighet att lära känna någon från ett annat land, utbyta
erfarenheter och kanske få en vän för livet.

Unga som hjälper unga

Känn dig fri
Bfree är fritidsgården och
mötesplatsen för hbtq-personer
från 13 år och uppåt. Hit kan
du komma som har tankar
och frågor kring sexualitet
eller könsidentitet. Hur du
vill identifiera dig är upp
till dig. Du kanske inte vill
identifiera dig och det är okej
det också! Alla kommunens
öppna fritidsgårdar är
hbtq-certifierade.

Trygghet i fokus
Karlstad ska vara en trygg och säker stad och som Karlstadsbo har du
möjlighet att vända dig till Trygghetscenter på Drottninggatan i centrala Karlstad.
Där kan du till exempel göra polisanmälan, få brottsofferstöd, lämna in hittegods,
anmäla riskfyllda situationer och få råd om brottsförebyggande åtgärder.
Det är Räddningstjänsten Karlstadsregionen som samordnar Trygghetscenter.

Ungdomar för trygghet är tjejer och killar mellan
18 och 23 år som är anställda av Räddningstjänsten
Karlstadsregionen med uppgift att verka runt om
i Karlstad som goda förebilder för barn och ungdomar.
Ungdomarnas uppgift är att vara närvarande på skolor
under dagtid, vistas ute i Karlstads olika bostadsområden på eftermiddagar och kvällar samt att
nattvandra på kvällar och helger.

Vi är stolta över vår elevhälsa
Karlstad var faktiskt först i landet
med att hbtq-certifiera elevhälsan. Samtliga
Karlstads kommuns grundskolor och gymnasieskolors elevhälsa är hbtq-certifierade.
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Du kan följa
utveckling av
nya bostäder på
karlstad.se/
karlstadvaxer
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Här är det

t gött att leva
I Karlstad finns många typer av boende – vid vattnet,
på landet eller i staden. Välj mellan befintliga bostäder
eller ett expansivt nybyggande. Var du än väljer att bo
har du nära till arbete, bostad och skola.
Det är dessutom alltid nära till vatten och de värmländska
skogarna – inom en timme når du resten av länet med kultur
och natur.
Pendlingsmöjligheterna är goda, kollektivtrafiken har
Sveriges nöjdaste kunder och hela staden är mycket cykelvänlig.
Karlstad växer och i tätorten finns det i dag ett 40-tal olika
bostadsområden. Hur vill du bo – mitt i stan eller med en känsla
av livet på landet? Valmöjligheterna är många.
Bostadsområden med olika karaktär

På Zakrisdalsudden ligger ett hundratal bostäder nära Vänern
i ett härligt västerläge mindre än fem kilometer från centrala
Karlstad. Här finns också en liten hamn och en allmän badplats.
I Tullholmsviken ligger de nybyggda lägenheterna vid
kajpromenaden som är en mix av grönska, sociala ytor och
nivåskillnader.
Kasernhöjden är ett annat av våra nyare bostadsområden.
På tio minuters promenadavstånd från Karlstads centrum
finns dessa gamla regementsbyggnader som består av moderna
lägenheter med högt i tak.
Sommarro är ett villaområde längs med Klarälvens
västra gren.
Edsgatan är ett lummigt villaområde beläget vid sjön
Alsterns västra strand. Det är nära till Klarälvsbanan, en gammal
järnvägsvall som är ombyggd till gång- och cykelväg som leder
in i centrum.
Orrholmen är omgiven av Vänern på tre sidor. Det är fina
lägen med olika typer av lägenheter.
På Råtorp-Älvåker blandas äldre villor med modernare bostäder
och ett stort skogsområde med fina möjligheter till friluftsliv finns
precis utanför knuten.
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bibliotek, sporthall och äldreboende.
Här finns både villaområden och lantligt
belägna röda hus med vita knutar. Bussförbindelserna med Karlstad är goda.
Skattkärr 10 kilometer från centrala Karlstad

Skattkärr sträcker ut sig längs Vänern och
många som bor här har utsikt över vattnet
och här finns en mysig småbåtshamn.
Arbetar du i Karlstad så behöver du inte
stressa till bussen, missar du en så kommer
snart en annan. Vill du hellre motionera
så finns det en cykelväg som går hela vägen
in till stan. Skattkärr har det mesta man
kan behöva: skola, livsmedelsbutik,
bensinstation, bibliotek och matställe.
Vallargärdet 10 kilometer från
centrala Karlstad

Trakten kring byn Vallargärdet heter Ulvsby.
Totalt bor cirka 400 personer i området
och trots att byarna ligger utspridda så
är samhörigheten stor. Här finns skola
och livsmedelsbutik. Den lantliga miljön
och det avspända klimatet, i kombination
med närheten till Karlstad är bara några
av alla fördelar. En bussresa in till Karlstads
centrum tar bara 20 minuter.
Vålberg 19 kilometer från centrala Karlstad

Lantligt men nära
I Karlstads kommun kan du bo på landsbygden eller i ett
litet samhälle med skogen runt knuten och ändå ha nära
till stan. Upptäck charmen med några av Karlstads
mindre tätorter!
Edsvalla 18 kilometer från centrala Karlstad

I Edsvalla finns allt från äldre gårdar
till lite nyare villaområden. Samhället
ligger i närheten av fiskerika Norsälven
och runt om finns det både öppna åkrar
och täta skogar. Här finns varuhuset Ö&B
och ett mindre antal affärer. Ett populärt
elljusspår slingrar sig runt utkanten
av samhället.
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Fotbollsklubben Edsvalla IF är en naturlig
samlingsplats i bygden för både gammal
och ung.
Molkom 26 kilometer från centrala Karlstad

Molkom ligger i ett landskap som speglar
mötet mellan jordbruksbygd, berg- och
skogsbygd och många sjöar – det är aldrig
långt till en fiske- eller badplats. Molkom
har ett aktivt centrum med bland annat
livsmedelsbutik, vårdcentral, skola,

I Vålberg har man den brusande Norsälven
alldeles inpå knutarna. Via småbåtshamnen
tar du dig snabbt ut till Vänerns skärgård.
I centrum hittar du ett antal mindre
butiker, bibliotek och alldeles i närheten
ligger bensinstation, apotek och vårdcentral. Här finns en skola och sim- och
sporthallen är en populär samlingsplats
för både föreningar och privatpersoner.
Vålberg har också en ishall där man kan
åka skridskor, spela hockey och inlinehockey.
Väse 20 kilometer från centrala Karlstad

Väse ligger nästan exakt mitt emellan
Karlstad och Kristinehamn. Själva samhället har en blandad bebyggelse med både
gamla trähus och moderna villor, och på
landsbygden som ramar in Väse betar
får, hästar och kossor. I Väse finns mycket
engagemang, här hittar du föreningar
för allt ifrån ridsport till kulturhistoria.
Dessutom Vildaparken – med skatepark,
låghöjdsbana och downhill cykelbana.
Här finns också elljusspår, en bensinstation
och ett matställe i anslutning till E18.

Miljösmart
så klart
I en kommun med en stor glad
sol som symbol är det naturligt
och självklart att ta stor miljöhänsyn. Karlstad är utsedd
till en av landets bästa miljökommuner och Karlstadsborna
tar gärna bussen eller cykeln
till jobbet. Vårt mål är att göra
både Karlstad och planeten
lite grönare och skönare.

Stolta miljöfakta
Kommunens största miljöinvestering någonsin
är ett kraftvärmeverk som producerar förnybar
el och värme.
Karlstad är en Fairtade City och har som enda
kommun i landet utsetts till Årets Fairtade City
två gånger.
Karlstad har fått pris av FN för sitt arbete med
skydd mot översvämningar.
Karlstad Airport är den första flygplatsen i Europa,
kanske i världen, som har en stationär anläggning
för bioflygbränsle.
Kollektiv- och cykeltrafiken är prioriterad! I Karlstad
åker vi kollektivt och Karlstadsbuss har Sveriges
nöjdaste resenärer. Våra bussar drivs med biogas
och el.
Karlstads dricksvatten brukar hamna högt när
Sveriges godaste dricksvatten utses.
Under sommaren kan du åka kollektivt, pendla till
jobbet eller ö-luffa med någon av våra båtbussar
som trafikerar Klarälven. Karlstads båtbussar har
blivit en turistmagnet och en stor succé.
I Karlstad finns ett brett utbud av second handbutiker, till exempel Solreturen – Karlstads största
second hand-butik som firade 20-års jubileum 2017.
Karlstad har 25 mil cykelvägar och cykelresorna har
ökat med 30 procent de senaste tio åren. Vi rankas
som en av Sveriges bästa cykelkommuner.
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Vattnet och
naturen är
alltid nära
I Karlstad har du alltid nära till vatten.
Inte så konstigt då staden ligger där
EU:s största sjö, Vänern, möter Sveriges
längsta älv, Klarälven. Här finns också
gott om grönområden för dig som gillar
att vandra, cykla eller bara njuta av en
picknick i solen.

14

Leva och bo i Karlstad

1

2

3

5

6

8

9

10

12

13

14

1. Kulturskolan är en mötesplats
för alla mellan fem och 20 år. Här
kan du prova på ett instrument,
sång, dans, bild och teater. Upplev
den lycka och lust som kultur
kan erbjuda!
2. Sommartid trafikerar våra
populära båtbussar Klarälven
och norra Vänerskärgården.
3. I en stor gul villa belägen i stadsdelen Sundsta hittas Seniorernas
hus. Här finns massor av aktiviteter
för Karlstads seniorer, till exempel
stick- och virkkafé, gymnastik,
bridge, yoga och linedance.
4. Klarälvsbanan är en cirka
nio mil lång cykel- och inlinesbana
som går längs en gammal banvall.
5. Vänerskärgården är med
sina cirka 20 000 öar och skär

norra Europas största sötvattensskärgård, vi rekommenderar
en båt- eller kajaktur!
6. Karlstads stadspark heter
Mariebergsskogen. Här njuter
du av djur, natur och kultur, och
här finns gott om plats för bad
och fritidsliv. Utforska den
unika Lekträdgården, upptäck
Naturum Värmland och möt
djuren i Lillskogen.
7. Skutberget ligger precis vid
Vänerns strand och har ett stort
utbud av aktiviteter. Här finns ett
flertal fina motionsspår, frisbeegolf,
mountainbikebana och volleybollplaner. Vintertid prepareras skidspår av
Karlstads kommun.
8. Vi är stolta över vår fina Stadsträdgård med 800 olika arter av
buskar, träd och blommor. Parken
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ligger centralt i stadsdelen Viken.
Det är en stor och vacker park med
intressant växtlighet, fina gångstråk,
sittplatser, kafé och fontän.
9. Lek, träna eller njut på Sundstabadet. Här finns rutschbanor,
stillsamma laguner, vattenfall,
klättervägg och utomhuspool.
Relaxavdelningen är en rogivande
oas där du kan njuta, koppla
av och umgås.
10. Ungdomens Hus, UNO,
ligger mitt i stan och är en kreativ
och inspirerande mötesplats för
dig mellan 16 och 25 år. Här kan
du skapa konst, dansa, designa
kläder, se på film eller göra t-shirts.
11. Bryngfjorden är Karlstads
slalombacke, endast tio minuter
från centrum. Liten men naggande
god – här kan du och barnen göra
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de första slalomåken och öva upp
färdigheten inför vintersemestern.
12. Fritidsbanken på Kronoparken
i Karlstad är som ett bibliotek fast
med sport- och fritidsprylar. Skidor,
skridskor, inlines, flytvästar,
snowboards – här kan du låna all
utrustning du behöver för en aktiv
fritid. Alla kan låna och allt är gratis!
13. Vandringsleder och
naturreservat – njut av 25 härliga
vandringsleder och 15 naturreservat
i skiftande natur.
14. Det finns drygt 20 mil fina
motionsspår varav drygt fyra mil
med elljus. På Kronoparken finns
en hinderbana, på Gubbholmen,
i Wennbergsparken och på
Skutberget finns det utegym.
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Framgångsrikt sportiga

Karlstad
Karlstad är en av Sveriges främsta
idrottsstäder. Här arrangeras årligen
mellan 15–20 SM-tävlingar samt
en lång rad idrottsevenemang och
motionstävlingar. Här finns ett brett
föreningsliv, bra ytor för spontanidrott
och moderna idrottshallar.

Karlstads kommun utsågs
av tidningen Sport & Affärer
till Sveriges främsta idrottskommun 2018.
Karlstad hamnade i topp
främst för kombinationen av
bredd- och elitverksamhet,
med utgångspunkt i ett tydligt
folkhälsoperspektiv. Nolltaxan
innebär att de allra flesta stödberättigade föreningar inte
betalar något för att träna
i kommunens idrottshallar.
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Sedan starten 1932
har Färjestad BK
vunnit nio SM-guld.
Lagets hemmaplan
heter Löfbergs Arena.

Carlstad Crusaders
Amerikanska fotbollslaget
som kammat hem titeln
svenska mästare hela
åtta gånger.

Idrottsföreningen
IF Göta bildades 1904.
Föreningen arrangerar
årligen friidrottsgalan
Karlstad GP på Tingvalla IP
och löparloppen Karlstads
Stadslopp, Vårruset
och Tjurruset.

Rally Sweden avgörs i Värmland och
Karlstad i februari varje år. VM-rallyt är en riktig
folkfest och Karlstad fylls med rallyfolk från
hela världen under några intensiva dagar.

Karlstads Curlingklubbs
meritlista är lång, med EM-,
VM- och OS-placeringer
i både dam- och herrklassen.
Klubben i dagsläget är
Sveriges mest framgångsrika på elitfronten.

Sporta i Karlstad
Löfbergs Arena: Karlstads största
arena med plats för 8 600 åskådare.
Tingvalla isstadion: Bandyns
hemmaarena med en isyta på
12 000 kvadratmeter.
Karlstad Curling Arena: I arenan finns
två hallar med fyra banor vardera.
Karlstad Racketcenter: Här spelas
tennis, badminton och squash.
Sundsta idrottshus: Ligger i anslutning
till Sundstabadet. Här finns allt från
handboll till skytte och brottning.
Fröding Arena: En hall som är specialdesignad för basket, men här spelas
även handboll och innebandy.
Tingvallahallarna: Karlstads centrum
för innebandy, men här finns även
en boulehall och en 14 meter
hög klättervägg.
Tingvalla IP: Hemmaarena för de
högre divisionerna inom fotboll och
amerikansk fotboll, samt utomhusarena för friidrott.

Varje år arrangeras ett fyrtiotal travtävlingar på Färjestadstravet.
Hit kommer varje år cirka 100 000 personer för att uppleva
Långfredagstravet, Unionstravet och V75-dagarna.

Våxnäshallen: Vintertid är Våxnäshallen
Karlstads centrum för friidrott.
Sannafältets sportcenter: Ett nytt
idrottsområde håller på att växa fram.
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Kultur, nattliv
och spännande
arrangemang
Ett pulserande nattliv, mat från alla
världens hörn och ett brett kulturutbud. Kolla in den nya utställningen
på Värmlands museum, avnjut den
senaste musikalen på Wermland
Opera och missa inte Sandgrund
Lars Lerins konsthall.

Lars Lerins kons

thall

Fotograf: Cato Lein

lingsHela Sveriges älsk
i Karlstad!
konstnär hittar du
und Lars Lerin
Konsthall Sandgr
från när och
lockar besökare
undra hans
fjärran för att be
vackra ak vareller.
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Putte i parken
I början av juli varje år förvandlas Karlstad till festivalstaden nummer 1. Missa inte
gratisfestivalen Putte i parken
som årligen bjuder på en
härlig festivalupplevelse.

Brigadmuseum
Följ med på en interaktiv resa i
militärhistorien som startar vid slutet
av andra världskriget och avslutas
i början av 1990-talet.

Fabriken med nöje i fokus
På Nöjesfabriken hittar du livescener,
konferenslokaler, bowlingbana, restaurang
och en mysig innergård.

Värmlands museum
Spännande utställningar och lustfyllda
konstupplevelser – Värmlands museum är
Karlstads bankande kulturhjärta. Här blir du
guidad genom den värmländska historien och
här kan du shoppa värmländskt hantverk.

All världens mat
Här finns något för alla smaklökar.
Grekiskt, italienskt, indiskt, thailändskt,
svensk husmanskost, japanskt, koreanskt,
kinesiskt, libanesiskt – välj, vraka och njut!

Löfbergs Arena

Karlstad CCC

I toppmoderna Löfbergs Arena spelas
det inte bara ishockey. Här har flera
världsartister uppträtt och stora arrangemang
som Melodifestivalen, Idol och Gladiatorerna
har lockat storpublik.

En av Nordens största konferensanläggningar hittas i Karlstad. Partikongresser, mässor och konserter – det
händer alltid massor av spännande saker
på Karlstad Congress Culture Center.

Alsters herrgård

Wermland Opera

Skalden Gustaf Frödings minnesgård ligger
vackert åtta kilometer öster om Karlstad.
På 1700-talsherrgården blickar du ut över
Vänern och alldeles i närheten finns
vandringsleder, strandbad och fågeltorn.

Wermland Opera är känt långt utanför
Värmlands gränser för sina fantastiska
uppsättningar. Les Miserables, Jekyll and
Hyde och Shrek är några exempel på
föreställningar som lockat storpublik.
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November 2018

Karlstads kommun
Kommunikationsenheten, 651 84 Karlstad.
Tel: 054-540 00 00.
E-post: karlstadskommun@karlstad.se
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