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Sedan 1998 har Karlstadsborna fått tips och råd i miljö- och 
konsumentfrågor via Rådrummet i Karlstad. Rummet fyllt av  
råd, som i år fyller 15 år, är unikt i Sverige. 

 – Ända sedan starten har vi  
fungerat som inspiration till andra 
kommuner som vill starta liknande 
verksamheter. Så vitt jag vet så finns 
det ingen annan kommun i Sverige som 
har samlat resurserna kring miljö- och 
konsumentfrågor så lättillgängligt  
som vi, säger Hasse Zimmerman, 
avdelningschef på Rådrummet.

Under flera år har de funnits i 
hörnan mellan Kungsgatan och Östra 
torggatan. Men sedan några månader 
tillbaka finns Rådrummet i Biblioteks-
huset. Där svarar tolv personer på 
Karlstadsbornas frågor kring allt som 
rör energi, avfall, miljö, transport, 
fairtrade och konsument. 

Vilka är de vanligaste frågorna  

ni får från Karlstadsborna?

– Frågor kring hantverkare ligger  
alltid i topp. Mycket handlar också  
om begagnade bilköp och alla slags 
abonnemangsfrågor som rör internet  
och telefoni, säger konsumentrådgivaren 
Ina Johansson. 

Karin Vogt ger rådgivning  
kring källsortering och återvinning. 
Hon arbetar också mycket med att 
utbilda föreningar och skolklasser.

– Genom att återvinna en  
aluminiumburk till exempel sparar vi 
95 procent energi jämfört med om det 
skulle tillverkas en helt ny. Så det är idé 
att återvinna.  Text och foto: Kristina Ohlsson
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TiDningen TiLL Dig Som  
boR i KARLSTADS Kommun

vi i karlstad är en tidning från Karlstads 
kommun som kommer ut sex gånger  
per år. Vi vill att du som invånare i 
kommunen ska känna att det finns  
läsvärda artiklar och nyttig information  
i tidningen. i det här numret kan du läsa 
om 1001 inventions, världsutställningen 
som visar uppfinningar från den 
muslimska världen och som har premiär 
på Värmlands museum den 30 augusti. 
Du kan också läsa om gymnasievalet  
och vilka insatser kommunen kan sätta 
in i hemmet för äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

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

allt fler bor i karlstad!
87 138

Ina Johansson är konsument-
rådgivare på Rådrummet, 
Karin Vogt arbetar med 
avfallsrådgivning. ställ en 
fråga till dem eller deras 
kollegor via mejl:  
radrummet@karlstad.se eller 
på Facebook. Du är också 
välkommen att besöka 
Rådrummet i Bibliotekshuset.

• Ringer det påstridiga telefonförsäljare, lägg bara på luren!

• Spara kvittot! Du kan klaga på fel i tre år efter ett köp.

•  
Platta alltid ihop pappersförpackningar. Transporterna blir  

så många fler om det är luft i till exempel mjölkpaketen.

•  
Ladda ned appen Kasta rätt i din mobiltelefon. Där kan du  

enkelt se hur du ska sortera ditt avfall.

•  Sortera ditt matavfall – för varje matavfallspåse kan man  

köra cirka 2,5 kilometer med biogas.

konsument- och avfallsrådgivarna tiPsar



utbildningar med flest sökande
1.  samhällsvetenskapsprogrammet, 

sundstagymnasiet. 

2.  teknikprogrammet, Älvkullegymnasiet. 

3.  Naturvetenskapsprogrammet,  
Älvkullegymnasiet.

lärlingsutbildningar med  
flest sökande
1.  Handels- och administrations- 

programmet, tingvallagymnasiet.

2.  industritekniska programmet,  
svetsteknik, Praktiska Karlstad. 

3.  Vård- och omsorgsprogrammet, 
Hammarögymnasiet.

Jämför gymnasieskolor på karlstad.se/jamfor

För André Andersson ledde lärlingspraktiken till ett  
sommarjobb på en plåtfirma i Årjäng. Foto: Privat

Halva studietiden ute på praktik, halva i skolbänken. Det är verkligheten för de elever som  
har valt att gå ett lärlingsprogram i höst.

– eleverna blir skräddarsydda för företaget där de har praktik, vilket gör att de har stora  
möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet, säger Henry Landmark, ansvarig för lärlings- 
programmen på nobelgymnasiet. 

 nÄrmare två tusen elever  
har precis börjat ettan på gymnasiet i 
Karlstad och på Hammarö. Fortfarande 
så är de teoretiska programmen 
populärast. Men eleverna som har valt 
en lärlingsutbildning spås ha goda 
chanser ute på arbetsmarknaden direkt 
efter gymnasiet.

André Andersson är en av dem. Han 
började förra hösten på Nobelgymnasiets 
bygg- och anläggningsprogram, med 
inriktning mot plåtslageri. Praktiken 
på SA Plåt i Årjäng gick så bra att 
André fick erbjudande om sommarjobb.

– Fördelen med att få en lärling är 
att vi kan få chansen att lära känna en 
person innan vi anställer den. Annars 
är det ju lätt att vara skeptisk till en 
person som kommer direkt från skolan 
och saknar yrkesvana, säger Tomas 
Olsson som driver företaget.

Lärling är inget för skoltrötta

Att lärlingsutbildningarna skulle vara 
något för skoltrötta är helt felaktigt 
enligt Henry Landmark.

– Eleverna på lärlingsprogrammen 
måste vara mer självgående, de lär  
sig att tidigt ta mycket ansvar för att 
hänga med i teorin samtidigt som de  
är ute i arbetslivet på praktik med allt 
vad det innebär. 

Flera vinster med lärlingsprogrammen

I Karlstad finns möjlighet att läsa 
närmare 30 yrkesprogram som just 
lärling. De skolor som erbjuder flest 
lärlingsutbildningar är Tingvalla- 
gymnasiet, Nobelgymnasiet och  
friskolan Praktiska Karlstad. Inför 
gymnasievalet i höst har svetsteknik 
och handels- och administrations- 
programmet varit populärast.

– Det finns många vinster med 
lärlingsprogrammen. Det är ett bra  

sätt för ungdomar att få en fot in på 
arbetsmarknaden och för företagen att 
själva kunna vara med och påverka så 
att de får rätt utbildad personal utifrån 
sina behov, säger kommunalrådet  
Peter Kullgren (KD). 

Text: Kristina Ohlsson

” lärlings- 
eleverna lär 
sig att tidigt ta 
mycket ansvar”
Henry Landmark
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lärlingsprogrammen  
ökar cHanserna till Jobb 
efter gymnasiet



världsutställning till karlstad

– Utställningen ger Karlstadsborna  
och värmlänningarna möjligheten att  
se historien ur ett annat perspektiv 
samtidigt som vi vill motverka 
främlingsfientlighet och förhoppningsvis 
få barn och unga mer intresserade av 
vetenskap och teknik, säger Per-Samuel 
Nisser (M), kommunstyrelsens 
ordförande och fortsätter:

– Dessutom kommer utställningen  
att locka långväga gäster från hela 
Skandinavien till Karlstad, vilket är 
helt i linje med vår ambition om att  
bli den fjärde största evenemangsstaden  

i Sverige.
Utställningen har kallats en 

historisk aha-upplevelse. Besökarna 
kan gå runt bland 60 interaktiva 
stationer där de får träffa män och 
kvinnor vars upptäckter har  
förändrat världen inom bland annat 
skolan, sjukvården och universum. 

Utställningen 1001 Inventions bygger 
bara på vetenskap och är politiskt och 
religiöst obunden.  Text: Kristina Ohlsson

 medeltiden, mellan åren 600 och 
1600, beskrivs som en mörk tidsålder  
i historieböckerna, med mycket krig 
och sjukdom. Men vad många av oss 
inte känner till är att det blomstrade  
av uppfinningar i den muslimska 
civilisationen, mellan Spanien och 
Kina, under samma tid. 

Kaffet uppfanns här, tandborsten, 
persiennerna, flera kirurgiska instrument 
som används på sjukhusen än i dag och 
så grundades det första universitetet av 
en kvinna från forna Persien.

Utställningen har väckt stor 
uppmärksamhet världen över och 
har hittills lockat runt tre miljoner 
besökare. 1001 Inventions visades 
senaste på National Geographic 
Museum i Washington D.C.  
och dessförinnan i Los Angeles 
där den invigdes av Hillary 
Clinton. På hemsidor världen 
över marknadsförs nu Karlstad 
och Värmlands museum som nästa 
plats för den prisbelönta utställningen.
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Skådespelaren Sir Ben Kingsley har  
huvudrollen i kortfilmen 1001 Inventions  
and The Library of secrets som har  
spelats in särskilt för utställningen.  
Du kan se den på Värmlands museum  
fram till den 19 januari nästa år.  
Foto: 1001 inventions

svara rätt på frågan och vinn priser 
från 1001 inventions. Bland de  
med rätt svar lottar vi ut en elefant- 
klocka, en bok och en kortlek. 

Mejla lösningen, ditt namn och adress 
till: info@karlstad.se eller skicka till: 
Karlstads kommun, kommunikations-
enheten, 651 84 Karlstad. Märk 
mejlet eller kuvertet med ”Svar 1001 
Inventions”.

  var har kaffet  
      sitt ursprung?
        1. iran
        X. egypten
        2. etiopien 

vinn  
priser

London, istanbul, New York, Los angeles, Doha och Washington D.C. Nästa anhalt för världs- 
utställningen 1001 Inventions är Karlstad och Värmlands museum. 

– i skolan lärde vi oss allt om Europa. Men hur många kan räkna upp en enda uppfinning 
från den muslimska världen? säger Maria Larsson, projektledare på Värmlands museum. 
Missa inte invigningsceremonin i Museiparken den 30 augusti med Prins Carl Philip, Margot 
Wallström, Lena adelsohn Liljeroth och musikunderhållning med ale Möller Band. 

30/8
invigning 14.00

utställningen  

öppnar 15.00



Hur kommer det sig att barnen  

i dag inte får läsa något om detta  

i skolan?

– Så är det i alla länder, att man 
fokuserar på sitt eget land och läser  
om det som har hänt nära oss. Det  
är inte så konstigt. 

Utställningen innehåller många 
praktiska moment. Barnen kommer  
att få trycka på knappar och bland  
annat prova på hur det är att flyga.  
En förhoppning med utställningen  
är just att den ska bidra till ett ökat 
intresse för vetenskap och teknik hos 
unga för att möta upp framtidens efter- 
frågan på ingenjörer och entreprenörer.

– Alla lärare får ett skolmaterial  
så att de kan jobba vidare på temat i 
klassrummen. Vi hoppas att det ska 
locka fram intresset för teknik och 
innovationer och att lärarna ska känna 
att det blir en extra push att komma 
igång med de här frågorna, säger  
Maria Hulthe.  

 arkimedes har de flesta läst om  
i skolböckerna. Antikens matematiker 
som beskrev vad som gör att ett 
föremål flyter. Men det är få som 
känner till Al-Jazari som uppfann 
vevaxeln eller Fatima Al-Fihri som 
grundade världens första universitet. 

– Därför är den här utställningen 
särskilt viktig eftersom den möjliggör 
för eleverna att vidga sina vyer och  
få kunskap i vad som hände i den 
muslimska världen under medeltiden. 
Det finns många okända förebilder att 
lyfta fram. 

Alla barn och unga i Karlstads 

kommun, från förskoleklass till trean 

på gymnasiet, är inbokade för att  

se utställningen.

– För många barn kan det här  

vara enda gången i livet som de får  

se en sådan här stor internationell 

utställning, säger maria Hulthe, 

samordnare på Karlstads kommun. 

Utställningen 1001 Inventions består av 60 
interaktiva stationer på 800 kvadratmeter. 
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alla elever ska  
se utställningen

FuLLsPÄCKat PROgRaM HELa HöstEN

 under hela hösten kommer det att 
hända spännande grejer i Karlstad med 
anledning av att 1001 inventions flyttar in 
på Värmlands museum. Den 5-7 september 
kommer dansare av världsklass från 17 
olika länder att uppträda på stora torget 
och i Museiparken när den internationella 
dansfestivalen abundance kommer till 
Karlstad.

under skolans höstlov i november 
arrangerar Karlstads kommun arabisk 
vecka i Bibliotekshuset med workshoppar, 
föreläsningar och filmvisning på arenan. 

Och Kulturnatten i Karlstad den 4 oktober 
får i år det passande temat mångfald.

Värmlands museum bjuder in till flera 
intressanta föreläsningar och på Karlstads 
universitet rullar föreläsningsserien Musik, 
filosofi och vetenskap – sidor av islam du 
inte kände till. under hösten kan du lära 
dig mer om astronomi på Naturum 
Värmland. Eller varför inte gå på kinesisk 
festival i sandgrundsparken den 14 och  
15 september? Läs hela programmet  
på varmlandsmuseum.se

1001 Inventions gör avtryck i hela Karlstad under det halvår som utställningen visas på Värmlands museum. 
Bland annat så blir det arabisk vecka i Bibliotekshuset och kinesisk festival i Sandgrundsparken. 



6 KARLSTADS Kommun | augusti 2013

 evelyns samBo Sven-Erik minns 
att han var ute och ropade på katten 
när han hörde dunsen från övervåningen 
i sommarhuset. När han kom upp för 
trappan hittade han Evelyn på golvet.

På sjukhuset konstaterade de att 
hon hade drabbats av en stroke och 
paret fick så småningom kontakt med 
kommunens vårdplaneringsteam. 

– Sjukhuset skickar en kallelse till 
kommunen om vårdplanering om det 
finns behov av insatser efter att 

*aKut är en nationell kampanj som informerar om symptomen vid stroke. Läs mer på strokekampanjen.se

behöver du stöd i hemmet? Hör av dig till kommunens Kontaktcenter i bibliotekshuset. Telefon 054-540 00 00.

Camilla Karlsson är biståndsbedömare och  
Mia Ahlström sjuksköterska i kommunens  
vårdplaneringsteam.

patienten lämnar sjukhuset, säger 
Camilla Karlsson.

Nödvändiga insatser
En vanlig dag är Camilla på sjuk- 
huset två gånger per dag. I samråd  
med hälso- och sjukvårdspersonal  
och de anhöriga bedömer hon vilken 
typ av hjälp som ska sättas in när en 
människa drabbas av funktionshinder 
till följd av sjukdom eller olycka,  
till exempel som i fallet med Evelyn.  

I teamet ingår också en arbetsterapeut 
och en sjukgymnast.

Under den första tiden hemma var 
Evelyn sängliggande och helt beroende 
av hemtjänsten med påklädning, 
tvättning och måltider. Vänstra sidan 
var nästintill förlamad och talet borta. 
Hela huset på Romstad har anpassats  
så att Evelyn ska kunna leva ett så bra 
liv som möjligt. Hon har hiss, breddad 
toalett, handtag och borttagna trösklar.

Lärt sig klockan på nytt
Genom mycket träning, både med 
språket och kroppen, så kan hon nu gå 
med hjälp av rollator och talet kommer 
bitvis tillbaka. Men siffror och klockan 
har hon fått lära sig på nytt.

– Jag hade aldrig hört talas om 
AKUT* tidigare, men nu förstår  
jag hur viktigt det är att sprida det 
budskapet, säger Sven-Erik. 

Text och foto: Kristina Ohlsson

stroken Hindrar inte evelyn  
från att bo kvar Hemma

stödet som kommunen erbJuder 
Har du behov av extra stöd i hemmet?  
Då kan du få hjälp av Karlstads kommun.  
De flesta insatserna måste vara beviljade  
av en biståndsbedömare.  

Hemtjänst
Få hjälp med måltider, tvättning, städning, 
inköp av varor och personlig omvårdnad. 
avgiften för hemtjänst baseras på din inkomst 
och hyra, men är max 1 780 kronor per månad.

Matdistribution
Du kan få färdigrätter levererade direkt hem  
till dörren för 49 kronor per matlåda. 

Hjälpmedel
Är du i behov av hjälpmedel såsom rollator, 
rullstol eller duschpall? Då kan du låna det  
hos kommunen gratis.

Bostadsanpassning
sök bidrag hos kommunen för att anpassa 
hemmet. Det kan handla om att ta bort trösklar, 

bredda dörrar eller montera en automatisk 
dörröppnare.

Rehabilitering
Kommunens hemrehabilitering kan hjälpa  
dig att träna i hemmet efter en skada eller 
sjukdom.

Trygghetslarm
Larmet bär du som ett armband eller halsband 
och kostar 176 kronor i månaden. Med ett 
knapptryck når du personal dygnet runt. 

Evelyn, 72 år, drabbades av en stroke för sex år sedan. Tack  
vare hjälpmedlen och rehabiliteringen kan hon bo kvar hemma.

– Alla känner nog inte till vilka insatser som kommunen kan  
sätta in när något sådant här inträffar, säger Camilla Karlsson, 
biståndsbedömare i Karlstads kommun. 

Sven-Erik Karlsson och Evelyn Säll löser ofta korsord 
tillsammans. Det är viktigt med gympa för både kroppen 
och hjärnan.
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En av kommunens största byggprojekt
som chef över verksamheterna bad och 
sport på Karlstads kommun ansvarar 
stephan Hammar för sundstabadet, 
Parkbadet Kronan på Kronoparken och 
Vålbergs bad- och sporthall. totalt leder 
han närmare 40 medarbetare. Just nu 
ligger huvudfokus på att dra igång verk- 
samheten i sundstabadet, en av Karlstads 
kommuns största byggprojekt.

Stephan Hammar, 35, har lämnat 
Friidrottsförbundet och blivit chef  
för det nya Sundstabadet som står 
helt klart i december.

– Jag kan inget om klor och ph- 
värden men hoppas kunna tillföra  
andra saker. 

 stephan hammar flyttade från 
Mora till Karlstad för 13 år sedan för att 
studera. Redan som 26-åring blev han 
kanslichef på iF göta och de senaste  
åren har han arbetat som marknads- och 
eventchef på svenska Friidrottsförbundet  
i stockholm.

– Jag har mycket av den ideella kraften 
med mig från mina tidigare jobb, så jag  
vet att det krävs teamwork för att lyckas. 

Vad har du för ambitioner  
med Sundstabadet?
– Vi ska ha en anläggning som hela tiden 
är tipptopp. Bemötandet är viktigt också, 
det krävs att alla är med och skapar en  
bra miljö för att besökarna ska vara nöjda. 
Jag vill försöka locka nya målgrupper till 
sundstabadet som ska vara en naturlig 
mötesplats för alla. 

visst har vi fixarservice i 
Karlstads kommun! Tjänsten är till för 
dig som är 75 år och äldre eller om du 
är beviljad trygghetslarm. Fixarservice 
är en praktisk tjänst för att förebygga 
fall och andra olycksrisker i ditt hem. 
Du kan få hjälp med enklare sysslor 
som att ta ned och sätta upp gardiner, 
byta batterier på brandvarnare, hämta 
och lämna saker på vind och i källare 
och ta ner och sätta upp saker i höga 

skåp. Allt som kräver yrkeskunniga 
hantverkare, såsom städning, fönster-
putsning och tvätt, ingår inte  
i Fixarservice. 

Vill du ha Fixarservice?

Ring vårt Kontaktcenter på telefon: 
054-540 00 00. I Karlstads kommun 
garanterar vi att du erbjuds tid för 
Fixarservice inom en vecka från det  
att du kontaktar oss. 

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

fråga kommunen

96-åriga Anna-Lisa Jansson på Herrhagen 
får hjälp genom kommunens Fixarservice 
med att sätta upp gardiner och bära upp 
och ned saker från källaren.

Har du en fråga till kommunen? Hör av dig till 
Kontaktcenter i bibliotekshuset. Tel: 054-540 00 00 
e-post: karlstadskommun@karlstad.se  
Du når oss också via Facebook eller Twitter.

Finns det Fixar- 
service i Karlstad  
och hur fungerar det

siv  
gustavsson,  
cHef för  
fiXarservice, 
svarar...

Namn: stephan Hammar  
Ålder: 35 år  
Yrke: Verksamhetschef  
för bad och sport 
Började på kommunen:  
Den 13 maj i år

stepHan Hammar ny cHef för sundstabadet

”Vi är laddade till tänderna”
Redan nu är upplevelsebadet och motions- 
bassängen i full gång. Men i december 
förvandlas gamla sundstabadet till ett  
helt nytt friskvårdshus med relaxavdelning, 
hamambad, ångbastu, gym och massa 
annat spännande.

– i december är vi laddade till tänderna 
och redo för att öppna upp hela sundsta-
badet.   Text och foto: Kristina Ohlsson



aktuellt i karlstad… 

nästa nummer av  
vi i karlstad  
kommer den 24 oktober

ladda för cykelfest i karlstad 
Den 15 september blir det cykelfest i 
Karlstad när OK tyr arrangerar tävlingen 
Karlstad XC på Norra fältet. Det finns tre 
banor att välja bland. Den svåraste är på 
65 kilometer, där de tävlande cyklar runt 
sörmon och uppför Bryngfjordsbacken. 
Björntrampet är 30-35 kilometer med en 
mindre krävande bana. Labanloppet för 
de allra minsta, innehåller spännande 
hinder som slalomkäppar och vippbrädor. 
Loppen är helt gratis. anmäl dig på: 
karlstadxc.se

trafikantveckan 16-22 september pågår 
samtidigt runt om i Europa, en kampanj 
som uppmuntrar medborgarna att gå, 
cykla och använda kollektivtrafiken.  
i Bibliotekshuset i Karlstad är det flera 
aktiviteter på årets tema ”ren luft”.  
se resultaten från flera års mätningar  
av luften i centrala Karlstad och testa  
en körsimulator. Häng med på buss-
utställning den 21 september och kliv 
ombord på både gamla och nya bussar. 
under veckan arrangeras också  
Värmlands första cykelmässa på 
Hammarö och det blir tipspromenad 
mellan grannorterna. Läs mer på 
karlstad.se och trafikantveckan.nu

Fredagen den 25 oktober klockan 19.00 är  
det exakt 50 år sedan the Beatles uppträdde i 
sundstaaulan i Karlstad. Det firas med två stora 
jubileumskonserter med det brittiska sound-alike-
bandet the Overtures den 25 och 26 oktober. 
Bandet har bland annat spelat på Elton Johns 
bröllop och sägs var det band i världen som  
låter mest likt the Beatles. Efter spelningarna  
i sundstaaulan fortsätter Beatlesfesten på 
stadshotellet, där bandet bodde när de besökte 
Karlstad 1963. Boka biljetter på Scalateatern 
eller ticnet.se

Fotnot: Här är ett urval av vad som är på gång just nu med reservation för eventuella ändringar! Läs mer på respektive hemsida, på karlstad.se och visitkarlstad.se
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Höstmarknad  
på alsters Herrgård 
Den 7-8 september är det höstmarknad  
på alsters herrgård. Fyll på förråden  
med närproducerade produkter från våra 
värmländska gårdar och träffa hantverkare 
som både tillverkar och säljer sina saker  
på plats. Hur bra är du på att stapla 
äpplen? På marknaden får du chansen  
att tävla med besökarna hur snabbt  
och högt du kan bygga. som vanligt  
kan du klappa ponnyhästar och ta en  
fika i den vackra herrgårdsparken.

gymnasiet bJuder 
in föräldrar till 
öppet möte  

Är du vårdnadshavare till en elev på någon 
av Karlstads kommuns gymnasieskolor 
och vill veta mer om hur skolorna arbetar 
drogförebyggande eller hur vi agerar när vi 
misstänker att en elev har använt droger? 
Onsdagen den 25 september mellan 
klockan 18.00 och 20.00 är du välkommen 
på ett öppet möte i sundstaaulan där polis, 
skola och socialtjänst deltar. Du behöver 
inte anmäla dig, det är bara att komma. 
Har du frågor kring mötet? Kontakta chefen 
för Elevhälsans medicinska insatser: 
malin.lundgren.kullgren@karlstad.se

karlstad.se

tredJe  
året för  
matmässan 
Första året kom 7 000 besökare, andra 
året 13 000. Den 27-28 september är  
det dags för den tredje upplagan av 
matmässan i Mariebergsskogen ”smaka 
på Värmland”. Värmlandsmat kröner årets 
gôttegris och du kan strosa runt bland 
hundratals matstånd. En av nyheterna i  
år är strandfesten på fredagskvällen då 
flera krogar i Värmland lagar mat utomhus 
vid strandkanten. 
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