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VI I KARLSTAD 

Utan Sven och Izzy kan inte valet 
genomföras i Karlstad. De är två av  
totalt 395 röstmottagare som ställer 
upp och jobbar under valperioden. 
Röstmottagarna ser till att valet går 
rätt till i vallokalerna, de tar emot, 
registrerar och räknar alla röster. 

 – JAG REKOMMENDERAR alla  
som har ett samhällsintresse att  
ställa upp som röstmottagare. Det är 
intressant och trevligt och man får  
en bra inblick i hur vår demokrati 
fungerar, säger Sven Monander, som  
är pensionerad polis. 

Sven är 84 år och har varit röst-
mottagare i flera val. Vid EU-valet i 
våras jobbade han med förtidsröstningen 
i Stadshuset och nu kommer han jobba 
i vallokalen på Karolinen under valdagen 
den 14 september.

Verkade intressant

Izzy Aldemir är 20 år och en av 
Karlstads yngsta röstmottagare. 

– Jag såg kommunens annons på 
Facebook och anmälde mitt intresse  
för jag tyckte att det verkade intressant, 
säger hon. 

I våras vid EU-valet jobbade hon 
som röstmottagare under förtidsröst-
ningen på Karlstads universitet.

– Det var jätteroligt. Många 
studenter röstade för första gången  

och de var osäkra på hur de skulle göra. 
De hade lätt att fråga mig, eftersom vi 
var i samma ålder.

Många regler

Det är valnämnden i Karlstads 
kommun som planerar och genomför 
valen. De ser bland annat till att det 
finns lokaler att rösta i, anställer 
röstmottagare och ansvarar för att 
valmyndighetens regler följs. 

– Det är mycket att lära sig, men 
jag tycker att kommunen ger oss bra 
utbildning och tydliga anvisningar att 
följa, säger Sven. Det känns tryggt och 
jag känner mig nöjd över att bidra till 

att våra val i Sverige kan genomföras 
utan fusk och andra tillbud.

I alla åldrar

– För mig som var ny, var det skönt  
att det fanns några mer erfarna röst- 
mottagare som jobbade tillsammans med 
mig, säger Izzy. Det är mycket att hålla 
koll på, hur man ska markera rösterna i 
väljarförteckningen, vad som gäller med 
legitimation och så gäller det att göra rätt 
när rösterna ska räknas på kvällen.

– Jag har inspirerat en av mina 
kompisar som också har anmält sig, 
säger hon. Det är bra att det finns 
röstmottagare i alla åldrar.  

 Text: Kristina Fransson Foto: Lisa Härdne

Izzy Aldemir och Sven Monander är röstmottagare i valet.

INGET VAL UTAN IZZY OCH SVEN

•  Cirka 700 Karlstadsbor ville jobba 

som röstmottagare i höstens val.  

Det är rekordmånga.

•  Det behövs 395 röstmottagare  

i Karlstad för att genomföra det 

allmänna valet i september. 

•  Röstmottagarna ansvarar för att  

det går rätt till i vallokalerna, de  

tar emot röster och räknar dem  

på valnatten.

•  Röstmottagarna under förtidsröst-

ningen är timanställda av kommunen. 

Lönen är 125 kronor per timme.

•  Röstmottagare som jobbar på 

valdagen har ett arvode från  

2 000 kronor beroende på uppdrag. 

Valdagen är en lång arbetsdag som 

startar klockan 07.30 och slutar 

klockan 01.00.



inte, förklarar Hans Lödén, forskare 
inom statsvetenskap vid Karlstads 
universitet. Forskningen har visat att 
det finns flera förklaringar till varför 
människor röstar i olika hög grad, 
fortsätter han. 

Socialt och politiskt sammanhang

Människor påverkas mycket av 
omgivningen. Det är större chans att  
vi röstar om de runt omkring oss gör 
det och om vi känner att vi faktiskt  
har möjlighet att påverka. Det har 
också betydelse om det finns tydliga 
politiska alternativ. 

– Om partiernas åsikter är lika och 
knappt skiljer sig ifrån varandra är 
alternativen inte tydliga. Det kan göra 
att färre röstar eftersom de inte kan 
välja eller tycker att det inte spelar 
någon roll, berättar Hans.

Möjligheter och motivation

Det spelar också in hur socialt integre-
rade vi är i samhället, till exempel vad 
vi har för utbildning, inkomst, ålder, 
civilstånd och om vi är svenskfödda 
eller inte.

– Motivationen att rösta beror även 
på hur politiskt intresserade vi är, om 
vi kan identifiera oss med något parti 
och i vilken mån vi följer nyheter. 

Varför är valdeltagandet högre  

i valet till riksdagen än till kommun  

och landsting?

– Riksdagsvalet är mycket mer 
exponerat i medierna och många pratar 
om politikerna som representerar 
riksdagen. De får därför mer utrymme 
i debatten, säger Hans. 

Även om fler röstar i valet till 
riksdagen påverkas ofta kommunvalet 
av riksdagsvalet. De partier som går 
framåt nationellt sett går ofta framåt 
även i kommun och landsting.   

 Text: Emma Kraft
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Vid förra allmänna valet i Sverige (2010) röstade 86,1 procent av 
Karlstads röstberättigade i riksdagsvalet. I kommunvalet röstade  
83,6 procent i Karlstad. Det var högre än riksgenomsnittet och  
bättre än valet 2006. 

 – MEN I ÅR VILL VI BLI ÄNNU 

BÄTTRE, säger Karin Holmgren, 
valsamordnare i Karlstads kommun, 
och som hoppas att så många som 
möjligt väljer att rösta i år. 

Stockfallet röstade mest

I Karlstad finns 51 valdistrikt.  
Av dem var det Stockfallet som hade  
högst valdeltagande 2010 både i valet 
till riksdagen (92,7 procent) och till 
kommunfullmäktige (92,6 procent). 
Lägst valdeltagande hade Kronoparken 
söder, där 67,6 procent röstade i 
kommunvalet och 72,4 procent i 
riksdagsvalet. 

Varför röstar vissa och andra inte?

– Man har forskat om valdeltagande i 
över 100 år eftersom det är ett viktigt 
mått på om demokratin fungerar eller 

Hans Lödén  
Forskare inom  
statsvetenskap vid  
Karlstads universitet

STATISTIK FRÅN NÅGRA VALDISTRIKT I KARLSTAD SÅ MÅNGA PROCENT RÖSTADE I VALET 2010

KARLSTADSBORNA  
 BÄTTRE PÅ ATT RÖSTA ÄN 
GENOMSNITTSSVENSKEN

0

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Vill du se alla 
valdistrikt i Karlstad? 
Gå in på www.val.se

Riksdagsval

Kommunval

VäseVålbergTingvalla StockfalletSkåre Råtorp norr Romstad-
Strand 

Molkom Kroppkärr Kronoparken 
väst 

Kronoparken 
söder

Haga 

8
3

,9
0

8
3

,5
5

6
7,

6
4

7
2

,4
8 7
9
,3

6

8
4

,8
0 9
1

,2
3

9
1

,4
0

7
9
,9

6

8
2

,0
5

8
3

,4
6

8
5

,5
8

9
0

,5
5

9
2

,5
8

8
3

,7
3

8
2

,8
6 9

2
,6

7

9
2

,7
1

7
9
,0

3

8
1

,6
8

8
0

,1
4

8
3

,2
6

8
6

,2
1

8
7,

1
9



4 KARLSTADS KOMMUN | AUGUSTI 2014

FRÅGOR  
OCH SVAR  
OM VALET

FÖRTIDSRÖSTA FRÅN DEN 27 AUGUSTI

HÄR HAR VI SAMLAT DE VANLIGASTE  
FRÅGORNA OCH SVAREN OM VALET.

Bibliotekshuset, entréhallen
Måndag–fredag kl. 10–19
Lördag kl. 10–16
Söndag kl. 10–16 
(Ej valdagen den 14 september)

Edsvalla bibliotek
Måndag kl. 16–19
Torsdag kl. 16–19
Fredag kl. 10–12

Gamla Wermlandsbanken
Söndag 14 september kl. 11–20

Karlstads universitet,  
Café Gläntan
Måndag–Fredag kl. 09–15
(Endast öppen sista röstningsveckan)

Kronoparkens bibliotek
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 10–12, 14–17
Onsdag kl. 14–17
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 10–14

Sista röstningsveckan  
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 10–17 
Onsdag kl. 14–18
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 10–18
Lördag kl. 10–13 

Molkoms bibliotek
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 09–12, 13–17
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 09–12

Sista röstningsveckan  
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 09–17
Onsdag kl. 16–19
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 09–14

Sjukhusbiblioteket, 
Centralsjukhuset 
Måndag–fredag kl. 10–15 
(Endast öppen sista röstningsveckan)

Skattkärrs bibliotek
Måndag kl. 14–19 
Onsdag kl. 10–14
Torsdag kl. 14–19 
Fredag kl. 10–14

Skåre bibliotek 
Måndag kl. 14–19 
Tisdag kl. 10–14
Onsdag kl. 13–17
Torsdag kl. 13–17 
Fredag kl. 10–14

Valdagen är den 14 september men du som vill kan 
förtidsrösta redan från den 27 augusti. Här har  
vi listat lokaler och öppettider. Kom ihåg röstkort 
och giltig id-handling. 

FRÅGA KOMMUNEN

HUR FÅR JAG MITT RÖSTKORT?
Röstkorten har skickats ut till de  

som är röstberättigade mellan den 
21–27 augusti.

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ RÖSTA?

Vill du förtidsrösta måste du ha ditt röst- 

kort med dig samt kunna styrka din identitet. 

Vill du rösta i din vallokal på valdagen ska  

du kunna styrka din identitet men behöver 

inte ha med röstkortet, tänk dock på att gå 

till rätt vallokal.

Så här styrker du din identitet

 Visa id-handling. 

  Om du inte har någon id-handling kan  

du styrka din identitet genom att vara 

känd av röstmottagaren eller ta med  

dig någon som går i god för din identitet. 

Den person som går i god måste då visa 

sin id-handling.

VILKA VALSEDLAR FINNS  
I RÖSTNINGSLOKALEN?

I alla vallokaler och röstningslokaler lägger 
röstmottagarna ut partivalsedlar. Det är de  
partier som fått mer än en procent av rösterna  
i något av de två senaste riksdagsvalen som  
får sina partivalsedlar utlagda.

Dessutom lägger röstmottagarna ut  
partivalsedlar för kommun- och landstingsvalen  
för de partier som sitter i kommun- respektive 
landstingsfullmäktige.

I Karlstads kommun kommer följande 
partivalsedlar att finnas: 

 Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 Centerpartiet
 Folkpartiet liberalerna
 Kristdemokraterna
 Miljöpartiet de gröna
 Moderaterna
  Sjukvårdspartiet i Värmland  
(sitter i landstingsfullmäktige)

 Sverigedemokraterna
 Vänsterpartiet

Andra partier än ovan som begärt valsedlar  
får distribuera sina valsedlar själva till alla 
röstningslokaler. 

Alla partierna ansvarar själva för att lägga  
ut sina namnvalsedlar i röstningslokalerna.

JAG HAR FÖRTIDSRÖSTAT – MEN HAR NU 

ÅNGRAT MITT VAL. KAN MAN ÅNGERRÖSTA?

Ja, om du har förtidsröstat kan du ångerrösta genom 

att gå och rösta i din vallokal på valdagen. Du kan 

inte ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger. 

Om du gör det blir båda förtidsrösterna underkända. 

VAR SKA JAG RÖSTA?

På röstkortet framgår det vilken vallokal 

på valdagen du ska rösta i samt vilka 

förtidsröstningslokaler som finns. 
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Stadshuset, cafeterian
Måndag–fredag kl. 10–18
Lördag kl. 10–15

Sista röstningsveckan  
Måndag–fredag kl. 10–19
Lördag kl. 10–16

Vålbergs bibliotek
Måndag kl. 14–18
Onsdag kl. 09–13, 14–18
Torsdag kl. 14–18
Fredag kl. 09–13

Sista röstningsveckan  
Måndag kl. 14–18
Tisdag kl. 16–19
Onsdag kl. 09–18 
Torsdag kl. 14–18
Fredag kl. 09–13

Våxnäs bibliotek
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 09–12, 13–17
Onsdag kl. 13–17

Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 09–14

Sista röstningsveckan  
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 09–17 
Onsdag kl. 13–17
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 09–14
Lördag kl.10–13

Väse bibliotek
Måndag kl. 16–19
Tisdag kl. 09–13
Torsdag kl. 16–19

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ RÖSTA?

Vill du förtidsrösta måste du ha ditt röst- 

kort med dig samt kunna styrka din identitet. 

Vill du rösta i din vallokal på valdagen ska  

du kunna styrka din identitet men behöver 

inte ha med röstkortet, tänk dock på att gå 

till rätt vallokal.

Så här styrker du din identitet

 Visa id-handling. 

  Om du inte har någon id-handling kan  

du styrka din identitet genom att vara 

känd av röstmottagaren eller ta med  

dig någon som går i god för din identitet. 

Den person som går i god måste då visa 

sin id-handling.

JAG KAN INTE TA MIG TILL EN  

RÖSTNINGSLOKAL SJÄLV. KAN JAG  

FÅ HJÄLP MED ATT RÖSTA?

Du som är sjuk, gammal eller har en funktions-

nedsättning kan rösta med hjälp av ett bud.  

Det gäller även väljare som sitter i häkte eller  

på kriminalvårdsanstalt.

När väljaren gör i ordning sin röst måste  

detta bevittnas av ett vittne. Vittne kan vem som 

helst vara. Personen måste dock vara över 18 år 

och vittne och bud får inte vara samma person.

Material för budröstning kan hämtas i alla 

röstningslokaler eller beställas från Kontakt-

center på telefon 054-540 10 52. 

Det går även bra att budrösta med lant- 

brevbäraren. Sätt en lapp på brevlådan så 

kommer lantbrevbäraren till dig. 

Kommunalt bud
Har du ingen i din närhet som kan vara ditt bud 

kan du ta kontakt med Kontaktcenter, på telefon 

054-540 10 52, som förmedlar ett bud. 

Kommunala bud finns tillgängliga vardagar  

kl. 10.00–15.00 och på valdagen kl. 10.00–20.00.

VAR SKA JAG RÖSTA?

På röstkortet framgår det vilken vallokal 

på valdagen du ska rösta i samt vilka 

förtidsröstningslokaler som finns. 

JAG HAR TAPPAT BORT MITT 

RÖSTKORT. VAD GÖR JAG?

Kontakta Kontaktcenter på telefon 

054-540 10 52. 

BOR DU PÅ SERVICEHUS?
Söndagen den 7 september är det särskild röst- 

mottagning på vissa servicehus.

Den särskilda röstmottagningen är främst för 

boenden, men även andra, till exempel besökande, 

anhöriga och personal kan rösta i dessa lokaler.  

Brattska gården

kl. 10.00-12.00

Hagaborg servicehus

kl. 10.00-12.00

Källan servicehus

kl. 14.00-16.00

Stagnellska

kl. 10.00-12.00

Våxnäs servicehus

kl. 14.00-16.00

RÖSTA PÅ VALDAGEN
Söndagen den 14 september har samtliga vallokaler i 

kommunen öppet kl. 08.00–20.00.

Var noga med att kontrollera på ditt röstkort vilket 

valdistrikt du tillhör och därmed till vilken vallokal du ska gå. 

För att få rösta i en vallokal i Karlstads kommun på valdagen 

måste du ha folkbokfört dig på en adress i kommunen 

senast den 15 augusti 2014.

Oavsett vilket valdistrikt du tillhör, kan du rösta i Gamla 

Wermlandsbanken (Tingvallagatan 13, vid Stora torget), 

under valdagen mellan kl. 11.00–20.00.



sin möjlighet att rösta är viktigt. 
Adrienn Gábor från Ungern bor i 
Karlstad och får i år rösta i kommun- 
och landstingsvalet för första gången.

– På lokal nivå röstar man kanske 
mer på person än på parti, och det blir 
svårt när man är ny, säger Adrienn. 

Adrienn undervisar i Svenska för 
invandrare på Tingvallagymnasiet,  
och hon och de andra pedagogerna  
tar upp och pratar om svensk politik  
i sina klasser – förhoppningsvis hjälper 
det att ge de nyanlända en bättre 
överblick.

– Har man bara varit i Sverige i tre 
år kan det vara ganska svårt att få ett 
helhetsperspektiv, då kan man inte så 
mycket om Sveriges historia och även 
om man har röstat i sitt hemland är 
politiken och partierna kanske helt 
annorlunda här, förklarar hon.  

– De som inte hade möjlighet att 
rösta i sitt hemland förstår kanske inte 
vad eller hur deras enskilda röstsedlar 
kan påverka, och det kan vara svårt att 
känna sig tillräckligt insatt, säger 
Adrienn.  Text och foto: Lisa Härdne

Adrienn Gábor  
får rösta i Sverige  
för första gången. ” OM MAN HAR VARIT I SVERIGE I  

TRE ÅR ÄR DET GANSKA SVÅRT  
ATT FÅ ETT HELHETSPERSPEKTIV”

 TRE VAL ATT RÖSTA TILL

För att få rösta till riksdagsvalet ska  
du vara svensk medborgare och vara 
eller ha varit folkbokförd i Sverige.

När det gäller kommun- och 
landstingsvalen behöver du däremot 
inte ha svenskt medborgarskap för att 
få rösta. För medborgare i Island, 
Norge eller något av EU:s medlems-

länder räcker det att du är folkbokförd  
i kommunen. Om du är medborgare  
i ett annat land än de tre nämnda 
måste du ha varit folkbokförd i Sverige 
i minst tre år i följd, för att få rösta. 

Viktigt att använda rösträtten

Rösträtten är en central del i demokratin 
och att så många som möjligt utnyttjar 

ALLA UTLÄNDSKA MEDBORGARE SOM BOTT I KARLSTAD DE SENASTE TRE 
ÅREN FÅR RÖSTA I KOMMUN- OCH LANDSTINGSVALET. SÅ DU BEHÖVER  
INTE VARA SVENSK MEDBORGARE FÖR ATT HA CHANS ATT PÅVERKA 
UTVECKLINGEN I KOMMUNEN. 
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INFO OM VALET  
PÅ ANDRA SPRÅK

På karlstad.se finns information  
om valet översatt till sex olika språk 
samt till lättläst svenska. De aktuella 
språken är: engelska, arabiska, 
sorani/kurdiska, somaliska, bosniska/
serbiska/kroatiska och persiska/farsi.

Det finns även en faktabroschyr 
som är översatt till olika språk. 
Broschyren finns i alla röstningslokaler 
och bibliotek. Du kan även beställa 
den från Kontaktcenter på telefon 
054-540 10 52. 

NY I SVERIGE – FÅR JAG RÖSTA?



Karlstads kommun har över 7 000 anställda inom 600 olika yrken. Vi tar 
hand om barn och äldre, vattnar stadens blommor, ordnar fritidsaktiviteter, 
levererar värme, behandlar ansökningar samt planerar och bygger så att 
fler ska få plats i vår stad. Här möter du en av våra medarbetare.

Det finns ett värde i att göra det enklare och billigare för väljarna att  
använda sina demokratiska rättigheter. 
E-röstning (röstning via internet) underlättar för väljare med funktionsned- 
sättningar, de som röstar utanför den egna kommunen och utlandsboende.  
Det visar den utredning som regeringen gjort om e-röstning. Förslaget är att  
man gör ett försök med e-röstning i samband med de allmänna valen 2018. 

– Att få bli en försökskommun 2018 vore väldigt spännande och utmanande. 
Min bedömning är att vi har kunskapen och organisationen för att kunna fixa det, 
säger Karin Holmgren. 

E-röstning ska vara ett komplement till den traditionella röstningen och  
ska alltså inte ersätta dagens system.

70 000 väljare som på ett tryggt och 
rättssäkert sätt ska få lägga sin röst. 

– Vi ser till att alla vallokaler är  
öppna som de ska och att allt fungerar,  
säger Karin.

Stadssekreterare i vanliga fall
– När det inte är valår jobbar jag som 
stadssekreterare och som administrativ 
utvecklare. Jag är alltså sekreterare i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
Som administrativ utvecklare arbetar jag 
med att effektivisera rutiner och arbets-
sätt kring nämndadministration. Till 
exempel var jag delaktig i arbetet med att 
införa läsplattor till våra förtroendevalda. 
Jag trivs med att jobba nära politiken, 
avslutar Karin. 

  
 Text och foto: Lisa Härdne

 – DET ÄR ETT VÄLDIGT INTENSIVT 
arbete men det är otroligt roligt. Jag 
känner att jag är en del av något oerhört 
viktigt som pågår i hela landet. Arbets-
uppgifterna är varierande och vi val- 
samordnare har kontakt med väljare, 
medier, politiker och våra fantastiska 
röstmottagare, säger Karin. 

Det är både stora och små arbets- 
uppgifter. 

– Självklart måste vi följa lagen och 
de direktiv som finns vad gäller val så  
att valet genomförs säkert och korrekt. 
Samtidigt är det mycket praktiskt arbete,  
till exempel att se till så att det finns 
valmaterial i alla vallokaler. Varje detalj är 
viktig för att valet ska kunna genomföras,  
säger Karin. 

Förutom Karin är det tre val- 
samordnare och en materialansvarig som 
jobbar med valet. Karins uppdrag handlar 
också om att rekrytera och utbilda röst- 
mottagare. Under förtidsröstningen tim- 
anställer Karlstads kommun 67 personer 
som röstmottagare och under själva  
valdagen arbetar nästan 400 röst- 
mottagare. 

Utmaningen är att få valet att flyta  
på bästa sätt. I Karlstad är det över 
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KARIN HOLMGREN ARBETAR SOM VALSAMORDNARE
Det är Karlstads kommuns val- 
nämnd som ansvarar för genom- 
förandet av valet i Karlstad, och som 
valsamordnare arbetar Karin med att 
förverkliga valnämndens beslut. 

Namn: Karin Holmgren  Ålder: 36 år  Jobbar som: Valsamordnare  Började på kommunen: 2005

    -RÖSTNING  

KAN BLI  
MÖJLIGT



Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella ändringar. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer.

KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD

NÄSTA NUMMER AV  
VI I KARLSTAD  
KOMMER DEN 23 OKTOBER 

Trafikantveckan pågår samtidigt runt om i Europa den 16–22 september. Kampanjen vill 

uppmuntra medborgarna att cykla, gå och använda kollektivtrafik. Årets Trafikantvecka 

fokuserar på livskvalitet. 1–30 september är det cykeltipspromenad mellan Karlstad 

och Hammarö. Fredagen den 19 september kan du träffa politiker i Mitt i City och 

diskutera om hur staden ska utvecklas och tävla i sparsam körning i simulator. På plats 

finns även Rådrummet, Karlstadsbuss och Värmlandstrafik. Lördagen den 20 september 

kommer det vara full fart i Hammarö Arena då det bjuds på cykelshower och 

uppvisningar. Läs mer på karlstad.se/trafikantveckan

TRAFIKANTVECKA MED TEMAT LIVSKVALITET

HÖSTMARKNAD PÅ 

ALSTERS 
HERRGÅRD
Den 13–14 september klockan 10.00–

16.00 är det dags för årets höstmarknad 
på Alsters herrgård. Lokala livsmedels-
producenter och hantverkare tillverkar 
och säljer sina produkter på plats.  
Fri entré.

Fredagen den 19 september klockan 

18.00–24.00 är det dags för Kultur-

natten i Karlstad – kvällen då dans, 

musik, teater, film, konst och nyskapande 

kreativitet lyser upp stadens höstmörker 

för både ung och gammal. 

Tidigare under dagen, klockan 

14.00–18.00, arrangeras Kulturknatta  

för de små. Läs mer på karlstad.se

Den 27–28 september, klockan  

10.00–16.00 kan du ta del av nya 

spännande smakupplevelser i 

Mariebergsskogen. Förutom att äta, 

smaka och handla kan du även lära  

dig mjölksyra grönsaker, göra gröna 

smoothies eller sätta en surdeg. Det  

finns även ett ”odla själv”-område där  

du kan få råd och tips hur du odlar dina 

egna grönsaker, frukter och bär. Läs mer 

på smakapavarmland.com 

DAGS FÖR KULTURNATTEN 
OCH KULTURKNATTA!

FJÄRDE ÅRET FÖR 
MATMÄSSAN I Bibliotekshuset kan du se bio och  

teater, skapa egen film, låna böcker, film, 

tidskrifter och musik, träffa aktuella för- 

fattare och lyssna på spännande föredrag. 

På karlstad.se/kulturibibliotekshuset 

hittar du programmen för teaterbiografen 

Arenan, Skaparverkstan för barn mellan 

8–12 år, Bibliotekskvällarna och stads-

bibliotekets aktiviteter för barn och unga. 

På bibliotekvarmland.se kan du  

söka och låna böcker, filmer, tidskrifter 

och skivor.

BIBLIOTEKSHUSET 
FYLLT AV UPPLEVELSER 

16-22
SEPTEMBER

19
SEPTEMBER

23
OKTOBER


