
nyistan

2020/2021

Upptäck Karlstad 
Massor av kultur-, sport- 
och fritidsaktiviteter

En tidning för alla nya Karlstadsbor



2

Nyistan
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen.
Annonsavd.: Peter Gudmundsson.
Adress: Box 55157, 501 14 Borås.
Telefon: 010-160 09 00.  
E-post: info@storstadspress.se     
Hemsida: www.storstadspress.se

Text: Tidningshuset Storstadspress AB. 
Foto omslaget: Karlstads kommun. 

Nyistan distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis
under perioden maj 2020 – april 2021 i Karlstads kommun.

Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: MittMedia Print. Papper: Miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Foto detta uppslag: Karlstads kommun

Som nyinflyttad har du fått tidningen 
med posten, dina adressuppgifter har vi 
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi 
hanterar dina personuppgifter hittar du 
denna information i vår integritetspolicy 
som finns på  
www.storstadspress.se/dataskydd



3

Välkommen 
till solstaden
Skiner solen i Karlstad idag? Den frågan får vi ganska 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, restauranger och affärer – välkända 
och lite mer unika. I centrum finns flera gallerior och butiker där du hittar allt du kan önska dig och en bit utanför finns 
köpcentrum 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. 

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 utställ-
ningen på Värmlands museum eller lyssna på den senaste musikalen på 
Wermland Opera. Varför inte åka inlines längs den nio mil långa Klar-
älvsbanan, ta en picknick med vännerna i Sandgrundsparken, njut av 
den vackra atmosfären i Mariebergsskogen eller ta med dig familjen till 
Karlstads upplevelsebad? 

När barnboksillustratören Lasse Sandberg 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

Besök Karlstadsrummet  
– en utställning om stadsutveckling

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 privatpersoner och företagare information, väg-
ledning och hjälp med enklare ärenden. 

I Kontaktcenter arbetar kommunvägledare som är 
specialister 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 – 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 ären-

den, 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 kar-
torna visar bland annat badplatser och båtplatser, cykelleder 
och motionsspår, bibliotek och sevärdheter samt smarta-
kartan som visar allt från antikaffärer och loppisar, cykel-
verkstäder, skräddare, elektronik- och vitvarureparatörer. 

Gör din röst hörd 
På karlstad.se kan du också lämna synpunkter till Karl-
stads kommun. Det kan vara en idé, en fundering, kla-
gomål, beröm eller förslag på hur någonting kan göras 
annorlunda. Du kan också ställa en fråga till kommunen 
eller göra en felanmälan direkt på karlstad.se.

Du kan också komma i kontakt med Karlstads kom-
mun snabbt och enkelt via appen Mitt Karlstad. Där kan 
du göra felanmälan, hitta kontaktvägar och nyheter från 
kommunen samt mycket annat.

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

Du har väl inte missat Karlstads kommun på Facebook? Kommunens egen 
sida har mer än 36 000 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. På Instagram /karlstadsstorstalag 
kan du följa medarbetare inom Karlstads kommun och på Linkedin kan 
du följa Karlstads kommun som arbetsgivare.

Karlstadsrummet är utställningen om Karlstad - hur staden och kom-
munen blivit den plats det är idag och hur utvecklingen ser ut framåt. 
Välkommen till oss i Bibliotekshusets entréplan. Öppet: Måndag-fredag 
10-17, lördag 11-15. Visningar måndag-lördag 11.30.

Information med anledning av coronaviruset
Det är en just nu en osäker tid. Effekterna av coronaviruset och pandemin gör 
det svårt att överblicka konsekvenser över tid och inverkan på evenemang med 
mera. Eftersom denna tidning trycks och uppdateras en gång per år så kan vi 
inte förutse vad som hänt när tidningen delas ut, till exempel så kan en del 
evenemang och aktiviteter vara inställda eller genomföras på annat sätt. Vi ber 
dig ha förståelse för det.
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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 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 Ling är känd från bland annat filmerna Smala Sussie, Bröllopsfotografen, Mammas 
pojkar och TV-serien Ack Värmland. 

Han och Johan Östling turnerar över landet med föreställningen ”Värmländsk Voodoo”, 
som är en uppföljare på succén ”Din J-vla Fegis!”. 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 
mentalitet. Här tror folk på varandra, är hjälpsamma och peppar och pushar varandra. 

Björn Ling har fyra 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. Samti-
digt 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 vacker 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 naturupplevelsen, 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 Ling dessutom 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 hit-
tar 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 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 Stockholm 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: Föreställningen 
”Värmländsk Voodoo” tillsammans med 
Johan Östling. 
(se www.trueent.se)

Bli Guldkund – enkelt och lönsamt
20 % rabatt på dina försäkringar

Gratis bank- och kreditkort (värde 470 kr/år)

Självriskförmån 500 kr/år

Spara 1000- 
lappar!

LFvarmland.se/guldkund
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I Karlstad är det alltid något på gång. På friidrottsgalan Karlstad Grand Prix kan du se friidrott 
i toppklass och 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.

Karlstad är upplevelser

Relax 

2018

www.bomstadbaden.se * info@bomstadbaden.se * +46(0)54-53 50 68

Njut. Må gott. En avkopplande tid i bubbelpoolen eller i den värmande bastun är alltid rätt. 
Ni bokar relaxavdelningen helt privat, och väljer själva om ni tar med egen mat och dryck 

eller om ni vill att vi står för cateringen eller en tilltugg.

Pris från:

600kr
/2 h

Jacuzzi, bastu 
& avkoppling 
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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 ett paradis för alla barn. Här finns Barn-
ens köksträdgård och en unik lekträdgård med lusthus, lekskog, 
stenlabyrint 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 
behöver lite extra stöd kan låna pingvinen Pingu att hålla sig 
i. På Mariebergsviken plogas även en skridskobana när isen är 
tillräckligt 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 förnyad basutställning om den 
värmländska naturen, men också olika tillfälliga utställningar. Perso-

nalen tipsar gärna om spännande utflyktsmål och vandringar. Tips-
promenad 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, kaniner 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 
kapell från 1874 – en populär plats för vigsel och dop, Marie-
bergs 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. 

På kaféet i Naturum Värmland erbjuds både enklare luncher 
och hembakt fikabröd. I parken finns dessutom 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.

Foto: Linn MalménFoto: Linn Malmén

Foto: Per Eriksson  
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HÄR HITTAR NI SNYGGA OCH 
PRISVÄRDA GLASÖGON

KARLSTAD

VÄLKOMMEN TILL OSS  
NÄR NI SKA KÖPA  
GLASÖGON OCH LINSER!

www.specsavers.se

HEJ! 
SKA VI SES?

I Karlstads stadspark upplever du Naturum Värmland, 
djurparken Lillskogen, lekträdgården, friluftsmuseet, 
mat och fika, naturen och många härliga evenemang.

mariebergsskogen.se

FRI ENTRÉ, FRI PARKERING, ÖPPET ÅRET RUNT!

VÄLKOMMEN IN FÖR ATT
LEKA, TRÄNA OCH NJUTA!

360 DAGAR OM ÅRET 
sundstabadet.se

På karlstad.se/bibliotek hittar du alla bibliotek 
i Karlstad. Följ oss gärna på Facebook för 
uppdateringar om våra aktiviteter 
@karlstadsstadsbibliotek

VÄLKOMMEN IN
TILL DITT NÄRMASTE BIBLIOTEK!

VÄLKOMMEN TILL 
DET ÖPPNA STADSNÄTET!
Karlstads stadsnät ger dig en trygg och säker anslutning, internet upp till 
1 000 Mbit/s och massor av tv- och telefonitjänster. Välj själv ditt utbud 
och betala bara för det du behöver!

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.
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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 bib-
lioteket online, låna e-böcker och e-musik eller 
söka i databaser. Det enda du behöver är ett 
lånekort och en pinkod. 
bibliotekvarmland.se

Alsters herrgård 
På denna natursköna 1700-tals herrgård med 
utsikt över Vänern föddes Gustaf Fröding. Här 
finns utställningar, butiker, konstgalleri samt 
café och restaurang. Utöver detta kan du ta del 
av visningen Berättelsen om Fröding som visas 
dagligen under högsäsong. 
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 ett inspirerande hus för unga över 16 år. 
Här finns möjlighet att skapa, dansa, göra film, 
spela in skivor och arrangera föreställningar, kon-
serter 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 pro-
filer, som musik, friluftsliv och mötesplatser för 
tjejer. Bfree är ett hbtq-café för unga. 
karlstad.se/fritidsgardar

Seniorernas hus 
Seniorernas hus på 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 personalen 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
Mitt på Sandgrundsudden i centrala Karlstad, 
bland lekparker, badbryggor och vackra pro-
menadstråk hittar du Värmlands Museum. 
Här finns utställningar, butik, restaurang, 
barnutställning, skaparverkstad, ett framtids-
labb och mycket mer. 
varmlandsmuseum.se

Sandgrund Lars Lerin 
Hela Sveriges älsklingskonstnär hittar du i Karl-
stad! Lars Lerin är en av Nordens främsta akva-
rellister och har sin konsthall på Sandgrund - där 
kan du njuta av hans storslagna målningar. I 
konsthallen finns också en museibutik, ett café 
och plats för speciellt inbjudna konstnärer att 
visa upp sina verk. 
sandgrund.org

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

Upptäck Karlstads 
rika kultur- och nöjesliv

Foto: Karlstads kommun

Foto: Karlstads kommun
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Brigadmuseum 
Brigadmuseum är ett militärt upplevelsemuseum 
för alla. Utställningen handlar om kalla kriget, 
alltså tiden 1945–1991. Här finns få montrar 
och det mesta får man röra vid och utforska med 
alla sina sinnen. Behöver du en paus är det bara 
att slå dig ned i caféet med en hembakad bulle 
och en nybryggd ekokaffe.  
brigadmuseum.se

Konstfrämjandet 
Konstfrämjandet i Värmland visar ett stort 
utbud 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 åld-
rar och för alla sma-
kinriktningar. Här 
blandas konserter 
med folkkära artis-
ter med gästande 
storshower, lokala 
körer samt teater- 
och dansföreställ-
ningar. 
karlstadccc.se

Wermland Opera
Upplev opera- musikal- och orkesterproduk-
tioner av hög konstnärlig kvalité på Wermland 
Opera. Det är ett av sex operahus i Sverige 
och är vackert beläget vid Klarälven i centrala 
Karlstad. Uppsättningarna är kända för att vara 
djärva och nyskapande.
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 
professionella föreställningar för alla åldrar. 
karlstad.riksteatern.se

Löfbergs Arena 
På Löfbergs Arena anordnas förutom ishock-

eymatcher även ett stort antal 
musikevenemang varje år. 

lofbergsarena.se

Scalateatern 
Scalateatern är 
en scen för tea-
ter, konserter 
och musikaler 
som visar både 
kända klassiker 
och lokala före-
ställningar. 

scalateatern.com

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

Parker, lek och sevärdheter 
Mariebergsskogen – Karlstads stadspark
Upplev djur och natur på nära håll i Naturum 
Värmland och djurparken Lillskogen. Gå på 
upptäcktsfärd i lekträdgården, friluftsmuseet 
och delta i härliga evenemang för alla åldrar. 
Här finns restaurang och kafé med tydlig eko-
profil. Fri entré, fri parkering, öppet året om. 
mariebergsskogen.se

Högt & lågt klätterpark 
På Skutberget öppnar sommaren 2020 en klätter-
park med olika höghöjdsbanor. Här kan barn och 
vuxna ha roligt tillsammans! 
hogtlagt.se/karlstad

Leos lekland 
På Leos lekland hittar du massor av äventyr. 
Klätterställningar, bollhav, tunnlar, trampoliner, 
cyklar, bollkanoner, rutschkanor och mycket mer. 
leoslekland.se

Stadsträdgården 
Stadsträdgården i Karlstad anlades redan på 
1860-talet. Här finns vackra blommor och 
praktfulla buskar och träd samt ett kafé. 
Huvud entrén 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 promenad-

stigar, tiotusentals växter som blommar under hela 
säsongen och bryggor längs med vattenlinjen och 
sittplatser med utsikt in mot Karlstad. 

Solastatyn 
Karlstads koppling till solen är stark! Här levde 
och verkade värdshusvärdinnan Eva-Lisa Holtz 
(1739–1818) - mer känd som Sola i Karlstad. 
Numera står Herrman Rejers staty av Sola vid 
Klarälvens strand i centrala Karlstad. En stark 
symbol för Karlstadsbornas glada sinne och 
driftiga entreprenörskap. 
 
Gamla stenbron 
Östra bron, eller gamla stenbron som den kallas av 
Karlstadsborna, invigdes 1797 och är ett vackert 
inslag i Karlstad. Det är dessutom Sveriges längsta 
stenvalvsbro med häftig belysning i valven.

Shopping 
I Karlstad finns ett stort utbud av lokala småbu-
tiker och stora shoppingcenter. I Haga bakom 
domkyrkan ligger flera mysiga butiker. I cen-
trum ligger Mitt i City-gallerian med 50 buti-
ker samt 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 centrala Karlstad 
ligger Välsvikens handelsområde och väster 
om stan ligger Bergvik köpcenter med cirka 60 
butiker och Ikea som närmaste granne. 

I Karlstad är det alltid något på gång. 
Läs mer om vad som händer på  
visitkarlstad.se och följ Visitkarlstad på 
Instagram och Facebook.

Foto: Karlstads kommun

Foto: Karlstads 
kommun

Foto: Karlstads kommun

Foto: Tidningshuset Storstadspress
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Att få vara barn
är en mänsklig

rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3

Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se

Det är en naturlig rättighet:

Att kunna dricka rent vatten.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens
arbete med att försvara våra naturliga
rättigheter. Bli Företagsfadder!

För mer information ring 08-702 65 00 
eller besök www.snf.se

Här är det 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 bostadsområ-
den. Fram till år 2030 kommer cirka 10 000 nya bostäder att växa 
fram. 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 Tull-
holmsviken ligger de nybyggda lägenheterna vid kajpromenaden 

som är en mix av grönska, sociala ytor och nivåskillnader. Kasern-
höjden är ett annat av våra nyare bostadsområden. På tio minu-
ters 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 järnvägs-
vall som är ombyggd till gång- och cykelväg som leder in i cen-
trum. 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.

I Karlstad finns gott om grönområden för dig som gillar att 
vandra, cykla eller bara njuta av en picknick i solen!

Korta fakta om Karlstadsregionen
Invånare: Över 94 000 i Karlstad och 140 000 i hela 
regionen. I Karlstadsregionen ingår de fem kommunerna 
Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil.

Läge: 22 mil från Oslo, 25 mil från Göteborg och 30 
mil från Stockholm. Det går daglig trafik med buss, tåg 
eller flyg till de tre storstäderna.
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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 

Bastard Burgers
Hamburgare, strips och shakes, även veganska 
alternativ.
» www.bastardburgers.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 

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

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 

Yomo
YOMO serverar spännande asian fusion-mat i 
buffé, à la carte och bar. Stort utbud av sushi.
» www.yomorestaurant.com/karlstad/

Nonna Grassa
Vällagad italiensk mat i en miljö med känsla 
av Italien. Stolta matlagningstraditioner, 
smakfulla ingredienser och noggrant utvalda 
råvaror av högsta kvalitét.
» nonnagrassa.se

Olssons Bazar
Restaurang, lunchställe, barhäng, café och 
bageri i ett. Vedugnsbakad napolitansk pizza, 
kötträtter, fisk, lamm, goda drinkar och 
mycket mer. Uteservering med utsikt över 
hamnen och vattnet.
» olssonsbazar.com

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 du njuta av Carli choklads egen-
tillverkade praliner, andra chokladprodukter 

och egentillverkad italiensk glass.
» carlichoklad.se 

Rosteriet i Löfbergs kaffeskrapa 
Rosteriet erbjuder riktigt gott kaffe från Löf-
bergs och olika sorters te samt lokalproduce-
rade 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 

Good Guys Tap
Good Guys Tap ligger vägg-i-vägg med bryg-
geriet, Good Guys Brew. Här finns deras egna 
öl tillsammans med öl från andra bryggerier, 

samt pizza. Det finns totalt tio kranar, varav 
fyra gästkranar. 
» www.goodguysbrew.com

Guldapan 
En bar med fokus på öl, vin och delikatesser. 
Guldapans meny kompletterar det stora sor-
timentet av öl och vin – här finns allt ifrån 
löjromstoast till charkbricka och ostron. 
» guldapan.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 

Karlstad Ölhall
Stort utbud på öl på tapp & flaskor. Svensk 
husmanskost med fransk touch.
» facebook.com/karlstadolhall

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

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. 

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

På vår hemsida hittar du all information 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: Magnus Aronsson/IKON

konfirmation
samtalsstöd
körsång för 
 alla åldrar
öppen förskola
familjestöd
musik och teater
barngrupper
kyrkor
enskilda samtal
konserter
sopplunch
internationellt  
 arbete
sorgegrupper
familjerådgivning
bibelstudier
helig dans 
ungdomsbussen
dop
begravning
ideellt engagemang
samtalsgrupper
gudstjänst
präster och 
 diakoner
meditation
barnrytmik
tonårsgrupper

ditt medlemskap 
betyder mycket  

för många!

En kyrka  
som stöder
när livet  
vänder riktning.
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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 båtbuss. Det är precis som det 
låter, en buss fast på vattnet, en stor succé bland 
både Karlstadsbor och besökare. Från Karlstad 
utgår även räkkryssningar och guidade båtturer.

Flera olika badplatser 
Det finns flera fina badplatser, både i centrala 
Karlstad och runt om i kommunen. På Orrhol-
men nästan mitt i stan finns en badstrand vid 
Orrlekens aktivitetshus som har toaletter och 
kanotuthyrning. Mariebergsskogens badplats 
har sandstrand i söderläge och stora gräsytor för 
solbad och lek. Här finns även omklädningshyt-
ter, utomhusdusch, toaletter och kiosk. Bom-
stadbaden brukar kallas Karlstads riviera med 
sin kilometerlånga sandstrand. Badet är mycket 
långgrunt och passar bra för barnfamiljer. Vid 
Skutbergets badplats finns både sandstrand, 
klippor, gräsytor, en badplats för personer med 
funktionsnedsättning och toaletter. 

Paddla kanot eller kajak
För att få en annan vy av stan kan man bege 
sig ut på vattnet. Ett alternativ är då att paddla 
kajak eller kanot. Det går att paddla både i 

Vänern samt inne i stans Klarälvsdelta. Har du 
ingen egen kanot eller kajak finns det att hyra.

Cykling 
En cykeltur i Karlstads vackra omgivningar är 
ett utmärkt sätt att lära känna sin kommun. 
Under sommaren finns möjlighet att låna cyk-
lar helt gratis mitt i centrala Karlstad. 

Klarälvsbanan 
Klarälvsbanan är en gammal banvall som går 
hela vägen från Karlstad till Hagfors. I dag är 
rälsen borttagen och hela banan asfalterad. Den 
helt bilfria banan startar vid Kroppkärrssjön 
och längs den 90 kilometer långa banan kan du 
uppleva både det öppna jordbrukslandskapet i 
söder och den täta skogen i norr. 

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

Golf 
I Karlstad finns möjlighet till avkopplande 
golfrundor för både proffs och amatörer. Det 
finns tre golfbanor; Karlstads golfbana, Bryng-
fjordens golfbana och Sommarro golf. Det finns 
även flera bangolfbanor i Karlstad, bland annat 

i Mariebergsskogen, Sjösala minigolf bana i 
Vålberg, på Skutbergets camping och Bomstad-
badens camping samt en äventyrsgolfbana på 
Södra Kroppkärr. 

Naturupplevelser 
I Karlstad finns fjorton naturreservat och ett 
30-tal olika vandringsleder. I2-skogens ströv-
område är Karlstadsbornas största tätortsnära 
friluftsområde med många mil motionsspår, 
stigar och vandringsleder. Längs Mariebergs 
strandängar och på Jäverön finns möjlighet att 
vandra längs den vackra strandlinjen. Tillgäng-
lighetsanpassade vandringsleder finns bland 
annat i Segerstad, vid Göteborgsudden och 
utmed Kroppkärrssjön. 

Spontanidrott 
I Karlstad finns gott om möjligheter till 
spontan idrott.

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

Frisbeegolf
Vid frisbeegolf, eller discgolf, använder delta-

garna sig av en frisbee. Det gäller att med så få 
kast som möjligt ta sig runt en bana med mellan 
9 till 18 hål. Ett hål är avklarat när deltagaren 
fått sin frisbee i en korg. Banor finns på First 
Camp Skutbergets camping där man även kan 
hyra frisbee.

Utegym
Det finns totalt tio utegym runt om i kommu-
nen, på Gubbholmen, Skutberget, Borgmästar-
holmen, Tuggelite, Frödingshöjd (hinderbana), 
vid universitetet, Sundsta bad- och idrottshus 
samt i Väse och Vålberg. I Wennbergsparken 
finns ett tillgänglighetsanpassat utegym som 
driftas av Handikappföreningarna. 

Solapromenaden 
– ett motionsspår mitt i stan
Solapromenaden är en motion- och kulturpro-
menad i centrala Karlstad. Promenaden är 10 
kilometer lång och tillgänglighetsanpassad. För-
utom möjlighet till promenader och löpning 
finns det två utegym längs sträckan. För den 
kulturintresserade finns det många konstverk 
och byggnader att upptäcka längs vägen. Här 
finns möjlighet att kombinera motion och kul-
tur för välbefinnande för både kropp och själ. 

Vintersport 
Det finns mycket att göra i Karlstad under vin-

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 detta uppslag: Karlstads kommun

Hämta kraft och lust i 
Karlstads sköna natur 
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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 sla-
lombacke, endast tio minuter från centrum. 
I backen finns lift, elljus, skiduthyrning, grill-
plats och värmestuga. Här kan du åka slalom 
eller pulka och Karlstads slalomklubb anord-
nar 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 Mariebergs-
skogen är det alltid allmänhetens åkning. 
Skridskobanan 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 Karlstad av 
rallyfolk från hela världen. Rally Sweden 
är en folkfest såväl vid tävlingssträckorna i 
Värmlandsskogarna som på travbanan och i 
centrala Karlstad. 
» rallysweden.com 

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

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

Vårruset 
Vårruset i Karlstad är ett arrangemang för 
tjejer i alla åldrar. Banan på fem kilometer 

kan antingen springas, joggas, lunkas eller 
promeneras. 
» varruset.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 avslu-
tas med stadsloppet.  
» 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 
Tjurruset som arrangeras i september.
» ifgota.se 

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

Upplev idrottsstaden Karlstad 
Karlstad är en riktig sportstad. Här kan du se friidrott och ishockey på 
elitnivå, uppleva spänningen på travbanan eller se rallybilarna flyga fram.

Korta turer (under 2 km)
• Göteborgsudden (0,7 km lång)
• Bergviks udde (1,5 km lång)

Långa turer (över 10 km)
• Vildmarksleden, Molkom 
(välj mellan 4 km eller 13 km)
• Skutberget-Kilsleden (22 km lång)

Spår av historien
• Gå i Gustaf Frödings fotspår längs Frö-
dingleden
• Acksjöhyttans hyttruin längs Acksjöleden

Tillgänglighetsanpassat
• Göteborgsudden
• Kroppkärrssjön och Kroppkärrsleden

Hitta fler utflyktstips på karlstad.se/vandringsleder

Utflyktstips
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En förskola och skola för alla 
I våra förskolor och skolor har alla barn 
och elever en naturlig plats med stora möj-
ligheter att utvecklas så långt som möjligt.

 
Trygg och lärorik förskola
Förskolan ska vara rolig, trygg och samti-
digt lägga grunden för ett livslångt lärande. 
I Karlstad finns runt 80 kommunala och 
fristående förskolor och familjedaghem. 
Som förälder kan du, i mån av plats, välja 
vilken inriktning och verksamhet som du 
vill att ditt barn ska gå på. I Karlstad finns 
även en förskola som har öppet på kväl-
lar, nätter och helger för barn till föräldrar 
som arbetar obekväma arbetstider. Ansö-
kan om kommunal förskoleplats görs via 
kommunens e-tjänst på karlstad.se/e-tjans-
ter. De fristående förskolorna egna ansök-
ningsrutiner. 

Grundskola för alla elevers behov
Vi har fokus på lärande och med flexibi-
litet och tillgängliga lärmiljöer möter vi 
alla elevers behov.  Vi provar hela tiden 
nya sätt att förbättra vår verksamhet och är 
öppna för nytänkande.

Du har alltid rätt att välja grund-
skola för ditt barn och vår målsättning är 
att alla barn ska få gå på den skola som 
vårdnadshavare önskar. Ditt barn är alltid 
garanterad en plats på sin anvisade skola, 
alltså den skola som tillhör det geografiska 
upptagningsområde där barnet är folk-
bokfört. Om du önskar en annan skola än 
din anvisade skola används kommunens 
urvalskriterier för att besluta om vilka barn 
som får plats. Blankett för ansökan hittar 
du på karlstad.se/e-tjanster. De fristående 
skolorna egna ansökningsrutiner.

Våra skolor är alltid öppna för den 

som vill hälsa på. Du är välkommen att 
kontakta rektor om ni vill göra ett besök. 
I Karlstad finns drygt 30 kommunala och 
fristående grundskolor att välja mellan 

Spännande gymnasieprogram 
Gymnasieskolorna i Karlstad erbjuder ett 
brett utbildningsutbud, med både stu-
dieförberedande och yrkesförberedande 
program. Här finns också flera lärlingsut-
bildningar. Den som läser en lärlingsut-
bildning spenderar hälften av sin studietid 
i verklig arbetsmiljö, ute på ett företag. 
Det ger både praktisk kunskap, arbetslivs-
erfarenhet och möjlighet att knyta värde-
fulla 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. 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 förutom 
sfi och Särvux ger dig rätt att söka studiemedel från CSN. Mer 
information om utbildningsmöjligheterna finns på karlstad.se. 

Hjälp att välja rätt 
På Vägledningstorget, Tingvallagymnasiet, Tingvallagatan 6, finns 
studievägledare som kan hjälpa till med att hitta rätt utbildning 
och att skapa en bra plan för studierna. Telefon 054-540 00 00.

  Foto: Karlstads kommun

  Foto: Karlstads kommun

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet.  
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  

 
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7 

www.hållsverigerent.se
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Satsa på framtiden 
i Karlstad 

På Karlstads universitet erbjuds cirka 80 utbild-
ningsprogram på grund- och avancerad nivå 
och runt 700 fristående kurser. Några av de 
populäraste programmen är utbildningarna till 
lärare, sjuksköterska, socionom, ingenjör och 
ekonom. 

Forskningen vid Karlstads universitet finns 
både inom traditionella akademiska ämnen och 
inom mångvetenskapliga områden som utgår 
från samhällets behov. Några av universitetets 
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 
näringsliv och samhälle därför får du som 
student möjlighet att knyta kontakter med 

blivande arbetsgivare redan under studietiden. 
På webbplatsen Uppdragsbörsen kan studenter 
lägga in förfrågningar om uppdrag för exa-
mensarbete eller praktikplats, söka mentor eller 
extrajobb. Varje år arrangeras även jobbmässan 
Hotspot där studenter får möjlighet att hitta sin 
framtida 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 Karlstads centrum 
går ofta och tar cirka tio minuter enkel väg. 

Läs mer om Karlstads universitet och de  
utbildningar som erbjuds på kau.se. 

Att plugga 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: Linn Malmén

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 (Yrkeshögskole-
utbildningar – YH) i Karlstad matchar de flesta 
företagens behov av kompetens. I Karlstad 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 möjlighe-
ter 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 
väldigt duktiga på att nätverka och samarbeta i 
regionen, säger Marianne Andersson. 

Ett gott exempel på framgångsrik samverkan 
är Paper Province, ett världsledande företags-
kluster inom skoglig bioekonomi i Värmland. 
Paper Province arbetar bland annat med inn-
ovation och hållbar utveckling, kompetensför-
sörjning, mötesplatser, 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 eftersträvar ett gott före-
tagsklimat som bygger på en bra dialog mellan 
kommunen och näringslivet. 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 samordna 
ett första gemensamt möte med personal på 
kommunens olika förvaltningar. Du behöver 
bara förklara ditt ärende en gång och kommu-
nen ger sedan en samlad återkoppling – vilka 
tillstånd du behöver och hur du går tillväga. 
Företagsservice nås via kommunens kontakt-
center på telefon 054-540 00 00.
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Promenera mera

Solapromenaden är 10 kilometer, tillgänglighets-
anpassad och går genom centrala Karlstad. Längs 
vägen finns det gula skyltar på Sola och kilometeran-
visningar åt båda håll. Det finns inget start och stopp, 
du kan börja var du vill på sträckan. Här finns möjlighet 
att kombinera motion och kultur, för välbefinnande för både 
kropp och själ.

Promenaden har fått sitt namn efter Karlstadsprofilen Sola i Karlstad, 
Eva-Lisa Holtz. Hon var den glada, gästvänliga och driftiga värdshus-
värdinnan som levde och verkade här på 1700-talet.

Längs vägen hittar du två utegym; på Gubbholmen och vid Borgmäs-
tarholmen. Det finns också många kulturella sevärdheter att upptäcka längs 
vägen. På kartan har vi märkt ut några av Karlstads kulturella kännetecken 
men det finns många fler längs vägen.

Läs mer om promenaden, motionsmöjligheter och kulturen du kan 
upptäcka på karlstad.se/solapromenaden

Upptäck nya sevärdheter och 
aktiviteter längs med den härliga 
promenadsträckan Solapromenaden  
i Karlstad.

Upptäck Karlstad 
utanför staden 

Edsvalla ligger ungefär två mil nordväst 
om Karlstad. Här passerar Norsälven 
där lax och öring som vandrar upp från 
Vänern under hösten lockar många fis-
kefantaster.

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

Skattkärr ligger en mil öster om 
Karlstad längs med Vänerns kust. Här 
finns en parkourpark och flera fina bad-
platser, 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 Klar-
älvsbanan, en 90 kilometer 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 genom 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 bad-

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 motionsspåren finns gott om svamp och bär. 

platser, fint fågelskådartorn, en småbåtshamn och 
levande kultur- och jordbruksmiljöer. Här ligger en 
av länets tre runstenar och en kyrka med dopfunt 

från 1100-talet. Den nybyggda Vildaparken lockar 
barn och unga med downhillbana, skatepark och 
låghöjdsbana.

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

STADSKARTAN
© Stadskartan 2018
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Det kanske mest spännande för Karlstads alla små och stora 
barn är upplevelsedelen med laguner och grottor, bubbelkaska-
der 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 vatten-
kanna. Guldpengar är nedlagda i mosaiken på botten. De 
större barnen brukar gilla de stora vattenrutschbanorna, utom-
huspoolen med strömmande vatten och klätterväggen med ett 
vattenfall på mitten bäst. 

En modern anläggning för alla smaker
Sundstabadet har en toppklassig relaxavdelning med vedbastu, 
ångbastu, bubbelpool, varmpool, hamam och Kafé Källan som 
serverar vällagad mat av lokala och ekologiska råvaror.

Motionssimmarna är inte bortglömda – på Sundstabadet 
finns fjorton simbanor. 

Hela anläggningen 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 kommun

Foto: Karlstads kommun

Foto: Karlstads kommun

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

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 kommit 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 senaste åren 
satt upp klassiker som Wagners Ringen, Mozarts Figaros Bröllop och Rossinis Barbera-
ren i Sevilla, men även populära musikaler som Les Misérables och Something Rotten. 
Wermland Opera ger skolföreställningar av alla 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 orkest-
rarna i Sverige i sin storlek. Många av konserterna ges på Karlstad CCC, men också 
utomhus som i Museiparken samt på skolor och äldre boenden. 

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 Älv gatan 49 ges konserter, 
musikaler och kammaropera. 

På wermlandopera.com hittar du mer information och aktuella föreställningar.

Wermland Opera är en 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

Lars Lerin är en av Nordens främsta 
akvarellister och även känd från tv-pro-
grammet Lars Lerins lärlingar där han 
anordnar en konstskola för en grupp 
personer med funktionsnedsättningar 
i Karlstad. 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 mål-
ningar. 

Utställningen förnyas varje år. 
I gästutställningsrummet finns det 
utställningar av speciellt inbjudna 
konstnärer inom olika former. År 2020 
firar konsthallen 10-års jubileum. 

Läs mer på sandgrund.org

Spännande konstmöten på  
Sandgrund Lars Lerin
Sandgrund Lars Lerin har blivit en riktig publiksuccé.  
Här kan du se Lars Lerins konstutställning och gäst ande 
utställningar av speciellt inbjudna konstnärer.

Upphovsratt Lars Lerin

Foto: Trond Isaksen
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Alsters herrgård några kilometer öster om 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 herrgår-
dens övervåning finns en utställning om hans liv, 
texter och skapande. I utställningen berättar kun-
niga guider om Frödings liv och diktning flera 
gånger per dag i maj till september.

Marknader och gästspel
Varje år ordnas flera populära marknader och 
andra 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 höstmarknaden kan du botanisera 
bland närproducerad mat och hantverk från 
gårdar och skogar i Värmland. Den populära 
julmarknaden första advent erbjuder mysig 
stämning, genuint värmländskt hantverk, när-
producerad mat och evenemang som lockar 
tusentals besökare varje år. 

Konst, slöjd och hantverk 
På Alsters herrgård finns en herrgårdsbutik 
i Östra flygeln med litteratur och souvenirer 
av och om Gustaf Fröding samt presentartik-

lar och designprodukter. Här finns även ett 
konstgalleri som 2020 utgör en del av ett större 
konstprojekt, AiR Värmland, på Alsters herr-
gård. I Västra flygeln finns en slöjd- och hant-
verksbutik samt utställningar på samma tema. 

I den vackra huvudbyggnaden finns ett 
herrgårdscafé som serverar lunch och hembakt 
kaffebröd under sommaren.

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 sommarsä-
songen maj till september med lunch, visningar 
och kaffeservering varje dag. 

Läs mer om aktuella evenemang och öppet-
tider på alstersherrgard.se.

Foto: Alsters Herrgård

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

Foto: Alsters Herrgård Foto: Alsters Herrgård

Vissa naturupplevelser gör att  
man bara måste ta fram mobilen

Swisha en stor eller liten gåva till 
Naturskyddsföreningen och stöd 
kampen för natur och miljö. Vilken 
upplevelse vill du naturskydda?

Öppna swish-appen 
och scanna koden 
eller ange nummer: 
901 303 8.

Tog en selfie 
på en plats 
som är värd att 
 n aturskydda.

200

901 303 8

Naturskyddsföreningen_Swisch.indd   7 2018-12-20   10:27
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Upptäck Karlstad  
med kollektivtrafiken

Flyg från Karlstad 
direkt till hela världen

I Karlstad finns det åtta baslinjer som går veckans 
alla dagar med olika turtäthet beroende på om det 
är dag, kväll eller helg. 

Baslinjerna kompletteras med centrumlinjer, 
speciallinjer, hockeylinjer samt Båtbussar sommar-
tid.

Du köper enkelt din mobilbiljett i vår app eller 
så kan du köpa ett busskort som du laddar med 
den produkt som passar bäst för ditt resande.

På karlstadsbuss.se hittar du reseplanerare, 

tider, priser, kartor, nyheter, trafikförändringar 
samt våra ombud.

Ska du utanför Karlstad tätort till andra delar av 
kommunen eller länet kan du åka med våra region-
bussar eller regiontåg.

Mer information om regiontrafiken hittar du 
på varmlandstrafik.se

Karlstadsbuss och Värmlandstrafik är en del av 
Region Värmland.

Karlstad är nära resten av världen. Från Karl-
stad Airport går reguljärtrafik till Stockholm 
dagligen. Därifrån är det enkelt att ta dig 
vidare ut i världen. Dessutom avgår charter-
flyg från flygplatsen direkt till flera populära 
semesterresmål som Kraków, Rhodos, Kreta 

och Mallorca. Nyheter 2020 är direktavgångar 
till Kraków, Prag och fler avgångar till Thai-
land. På ksdarprt.se finns mer information om 
resmål och destinationer, uppdaterad informa-
tion om avgångar och ankomster samt annan 
flygplatsinformation.

För den som ska resa ut i världen är Karlstad en ovanligt bra startpunkt. 

Foto: Karlstads kommun

I Karlstad ska det vara enkelt att leva utan bil. Här finns en väl fungerande 
kollektivtrafik för dig som ska ta dig till jobb, skola och andra aktiviteter.

Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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Återanvänd,  
låna eller dela
- här hittar du  
second-handbutiker,  
sätt att låna och dela

Enligt en undersökning upplever majoriteten av 
de som bor i Värmland att de har för många pry-
lar, särskilt kläder. Samtidigt är det många som 
inte känner till vilka möjligheter det finns att dela 
eller återbruka resurser av olika slag. Via smarta-
kartan kan du enkelt välja mer hållbara lösningar. 
Visste du till exempel att det finns nio cykel-
reparatörer, sju skräddare och totalt 23 second 
hand-affärer i Karlstads kommun? 

Häng på trenden
Delningsekonomi innebär att du lånar, hyr, eller 
delar varor och tjänster med varandra, och det 
blir med tiden allt mer populärt. På det 
sättet använder vi våra resurser på ett 
effektivt sätt och skapar möjligheter för 
nya innovativa tjänster. Delningseko-
nomi kan även bidra till gemenskap och 
social hållbarhet, en enklare vardag, och 
en kommun som är attraktiv att leva i.

  Foto: Karlstads kommun

Med smartakartankarlstad.se hittar du 
verksamheter där du kan hyra, byta,  
låna, ge och få saker. 

Hur rent är köket i din favoritrestaurang? 

Alla verksamheter i Karlstad kommun 
som hanterar livsmedel ska vara registre-
rade hos miljöförvaltningen, till exempel 
caféer, restauranger, butiker och skolkök. 
De kontrolleras regelbundet av Karlstads 

kommuns livsmedelsinspektörer för att du 
som konsument ska få säker mat som du 
inte blir sjuk av. Kontrollerna är oftast oan-
mälda och görs utifrån de regler och lagar 
som finns inom livsmedelsområdet.

Du ska kunna känna dig trygg när du handlar livsmedel i affären eller äter på restaurang. 
Därför gör kommunen omkring 700 livsmedelskontroller per år och resultaten kan du se  
i vår karta Livsmedelskollen, karlstad.se/livsmedelskollen.

En aktiv röst
www.amnesty.se

  Foto: Shutterstock
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En god mans huvudsakliga uppgift är att 
företräda en person som behöver hjälp 
att sköta sin ekonomi eller bevaka sina 
rättigheter. 

Vill du bli en av Karlstads-Hammarö  
överförmyndarnämnds gode män?  
Läs mer på karlstad.se/godman

VILL DU HJÄLPA EN MEDMÄNNISKA?
Välkommen till Karlstad.
Vill du vara med och påverka i 
din nya kommun?

Kontakta oss.
karlstad@moderaterna.se

Trygghet och service 
genom hela livet 

Samtalsakuten
Samtalsakuten kan hjälpa personer i livskris 
som behöver någon att prata med för att bear-
beta krisen. Det kan handla om sorg, separa-
tion, 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. För tidsbokning ring 
under telefontid, måndag, onsdag och fredag: 
8.15-10.15, tisdag och torsdag: 13-15. Telefon 
054-540 50 50.

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. 
Du erbjuds upp till tre kostnadsfria samtal och 
du är skyddad av sekretess. Du kan komma 
själv eller tillsammans med någon eller några 
som är viktiga för dig. Ibland behövs det mer 
insatser än rådgivning och samtal. Då sker en 
mer omfattande utredning av din livssituation 
för att du ska få rätt stöd och hjälp. Kontakta 
Behandlingsgruppen via Kontaktcenter på tele-
fon 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 aktivite-
ter, personlig omvårdnad, stöd i hemmet för att 
underlätta det dagliga livet, personlig assistans 
eller ett boende med särskild service för perso-
ner med funktionsnedsättning. Biståndskon-
torets handläggare nås via Kontaktcenter på 
telefon 054-540 00 00. Om det gäller psykiska 
funktionsnedsättningar kontaktar du vuxen-
avdelningen, 054-540 00 00.

Hemtjänst 
Hemtjänsten finns till för personer som behö-
ver stöd i det dagliga livet. Hemtjänstperso-
nalen kan hjälpa till med exempelvis person-
lig omvårdnad, inköp, städning och tvätt. I 
Karlstad finns flera hemtjänstutförare att välja 
mellan, både kommunala och privata. Bistånds-
kontorets handläggare nås via Kontaktcenter på 
telefon 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 
handla om uppsättning av gardinstång, byte av 
glödlampa eller hjälp vid tunga lyft. Fixarservice 
är gratis men eventuella materialkostnader beta-
lar 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. 
Resorna i färdtjänsten samplaneras och du 

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

samåker med andra. Om du har ett funktions-
hinder 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 funktions-
nedsättning och behöver anpassa sin bostad 
kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos 
kommunen. En anpassning av bostaden kan 
innebära exempelvis dörröppning, höj- och 
sänkbar utrustning i kök och badrum eller en 
trapphiss. 

Läs mer på karlstad.se. 

Vårdboende och trygghetsboende
Personer som behöver omfattande omsorg, vård 
och service och inte längre kan bo kvar hemma 
kan ansöka om en plats i ett särskilt boende. I 
kommunen finns även korttidsboenden för den 
som behöver tillfällig vård eller har anhöriga 
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 seni-
orer i Karlstads kommun. Träffpunkterna i 
Karlstad ger personer över 65 år möjlighet till 
social gemenskap, 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 öppen 
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 eller 
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 kostar 
ingenting och kan vara allt från gemensamma 
promenader och hembesök till att få hjälp med 
praktiska saker i vardagen. 

Om du känner att du eller en anhörig skulle 
må bra av det som erbjuds 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.

Foto: Karlstads kommun
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Välkommen att kontakta oss:
Aleris Röntgen Karlstad
Löfbergs Arena, Norra Infarten 79, Karlstad 
Tel: 010-171 61 90
aleris.se/rontgenkarlstad

Aleris är ett vårdföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård 
och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Läs mer om 
oss på  www.aleris.se

Väntar du på magnet- 
kameraundersökning?
På Aleris Röntgen i Karlstad erbjuder vi vanligtvis tid  
för undersökning inom en vecka. Remiss behövs. 
För information om hur du kan komma till oss ring  
010-171 61 90 eller se vår hemsida.

Allemansrätten
medför också skyldigheter

Naturvårdsverket

Du får gå, jogga, cykla, rida och åka skidor över annans 
mark – men inte över tomt, plantering och växande 
gröda. Håll avstånd till boningshus. Du som rider måste 
vara särskilt försiktig så att du inte skadar marken.

Om du passerar genom betesmark måste Du stänga 
grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada 
stängsel.

Du får tälta i markerna. Men du måste ha lov för att tälta 
nära boningshus, i grupp eller flera dygn på samma 
plats.

Bilar, mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna 
i terrängen. Du får parkera ditt fordon och ställa 
husvagnen direkt intill vägen om du inte hindrar trafiken 
eller dem som arbetar i skog och mark.

Du får förtöja båten, gå iland och bada vid annans strand 
utom i närheten av boningshus eller där landstignings-
förbud gäller.

Lämna djurens bon och ungar i fred. Håll alltid hunden 
under noggrann uppsikt. 
Håll hunden kopplad 1/3 till 20/8.

Fiska med spö och liknande kan du göra fritt vid kusterna 
och i landets fem största sjöar. I övrigt vatten krävs 
tillstånd. Stör inte yrkesfisket. Kasta aldrig fiskelinor och 
krokar utomhus – det kan bli dödsfällor för djuren.

Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att 
bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada 
växande träd på annat sätt.

Att skräpa ned är förbjudet. Både djur och människor kan 
skadas av krossat glas, rostiga burkar, m m. Lämna din 
rast-plats så som du själv skulle vilja finna den.

Om det är minsta risk för brand får du inte elda – du kan 
bli skadestånds-skyldig om elden sprider sig. Släck mycket 
noga. Elda aldrig på klippor – de spricker och får obotliga 
sår.

Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla – att njuta av dofter, fågelsång, 
blommande ängar och skogens tysta ro. Men! Vi får inte skada växter, störa djur eller förstöra 

andras egendom. Var vaktsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur.

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0  www.barncancerfonden.se
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Laaa uu dii skafferi och kylskåp med hjälp av deea 
10% rabaikupong! Hos oo hiiar du aat från 
planteringsjord tia nybakad prinseotårta!

Paoa även på ai kika in vår nätbutik -
läs mer och handla på www.maxikarlstad.se

Käe dig varmt välkooen önskar
Christer med personal!

Välkommen till din nya bostad!
Vi hoppas att du skall trivas bra!

VI STÖDJER

#BliMålmedveten

Du hittar oss på Bergvik köpcenter. 
Med fler än 80 st restauranger, 

caféer och butiker.


