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 APPEN GER EN ENKEL kontaktväg 
till kommunen där du kan skriva eller 
ringa direkt till Kontaktcenter och få 
svar på dina frågor. I appen hittar du 
bland annat kommunens lediga jobb  
och aktuella öppettider för återvinnings-
centraler, badhus och bibliotek.  

Genom appen tar du emot information 
från kommunen om aktuella störningar, 
nyheter och annan viktig samhälls- 
information. Mitt Karlstad har hittills 
laddats ned av 29 000 användare och 
utvecklas kontinuerligt. 

I tjänsten ”Evenemang” ser du vad 

 PÅ MARKNADSGATAN I MOLKOM  
finns den nya lekparken som invigdes  
i sommar. Idéen bakom lekparken är  
marknadsliv och de pastellfärgade  

husen bjuder in till lek i karamellfabriken, 
bageriet och fiskestugan.

– Lekparken är specialdesignad för just  
den här platsen, vi har byggt husen själva  
från grunden så parken är helt unik, säger 

kommunens landskapsarkitekt  
Karin Pettersson som skapat designen. 

Parken är en mysig mötesplats  
med gungor, klätterlek, grillplats och  
väderskydd – kul för många åldrar!  

UNIK LEKPLATS  
I MOLKOM

RÖRELSE OCH GLÄDJE PÅ RASTEN
Vilgot och  

Hilma Lagneryd  
ger tummen  

upp till den nya  
lekparken  
i Molkom.

Utflyktstips!

Vill du ställa en fråga till kommunen, boka  
biobiljetter på Arenan eller hålla koll på väg- 
arbeten nära dig? I appen Mitt Karlstad kan du  
välja de tjänster som är intressanta för just dig. 

APPEN MITT KARLSTAD  
FUNGERAR TILL IPHONE-  

OCH ANDROID-TELEFONER
För Iphone: Ladda ned appen från  

App Store. Appen kräver iOS 8.0 eller  
senare. Appen funkar med Iphone  

och Ipad.
För Android: Ladda ned appen från  

Google play. Kräver 4.0 eller  
senare. Den fungerar för  
mobiler och surfplattor.

som händer i Karlstad: konserter, 
utställningar, föredrag, festivaler och 
upplevelser. Om du är intresserad av 
Arenans bioföreställningar i Biblioteks-
huset kan du både boka plats och betala 
din biljett direkt i appen. 

Om du i dina telefoninställningar  
för Mitt Karlstad anger ”Tillåt notiser” 
ser du kommunens meddelanden som 
push-notiser. I menyn högst upp till 
vänster kan du, under sidan ”Välj 
tjänster du vill se”, välja tjänster som  
ska visas. Det är bara att lägga till  
och ta bort så att appen blir relevant  
för dig.  
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på aktiviteter som intar konstgräsplanen. 
Genom elevråd och enkäter får eleverna 
påverka utbudet av lekmöjligheter. 

Tack vare en samverkan mellan 
fritidspedagogiken och idrott och hälsa 
blomstrar rasterna på skolan, de har inte 
ställt in en enda rastaktivitet på två år.

– Vi har skottat snö, trotsat över-
svämningar och hanterat alla typer  
av väder. Och det är värt allt när vi får  
se eleverna utvecklas och trivas, säger 
Magnus Johansson, idrottslärare.

– Vi anpassar aktiviteter i stället  
för att införa förbud, allt går att lösa.  
När vi engagerar oss i barnen får vi  
stort engagemang tillbaka, säger Tino.  

 Text och foto: Lovisa Lagneryd 

 – SOM TRIVSELLEDARE hjälper  
vi till så att alla mår bra och får vara 
med i leken. Ingen ska känna sig utanför  
utan alla leker med alla oavsett årskurs, 
berättar Saga Bergwall, trivselledare  
på Västerstrandsskolan. 

Hennes kompisar Elin Ågren och 
Aprilia Nordin håller med.

– De yngre barnen säger att vi är 
deras idoler, skrattar de. Vi kommer  
att sakna dem jättemycket när vi  
börjar högstadiet. 

Aktiva raster motverkar mobbning

Västerstrandsskolan är sedan 2017 med  
i Trivselprogrammet tillsammans med 
cirka 1 450 andra skolor i Norden. Syftet 

är att utifrån en idébank skapa inklu-
derande och aktiva raster som stärker 
vänskap och förebygger mobbning.

– Vi har märkt att barnen känner  
sig tryggare och lärarna får ägna mindre 
tid åt att reda ut konflikter, säger Tino 
Skovlund, fritidspedagog. Samtidigt 
slipper rastvärdarna leta efter bort- 
tappade leksaker. Nu tar barnen själva 
ansvar för att ställa tillbaka sakerna.

Eleverna har inflytande 

Västerstrandsskolan har en gemensam 
förmiddagsrast då hela lekplanen fylls  
av musik och lekande barn från årskurs 
F–6. Dans, gymnastik, pulslek, bollekar, 
parkour och cheerleading är några exempel 

Flaggboll, bandy, volter och danskoreografier fyller lekplanen  
när det är rast på Västerstrandsskolan. Genom Lekoteket och  

skolans trivselledare får alla vara med och leka. 

Aprilia Nordin, Saga Bergwall och Elin Ågren har hjälpt sina  
skolkamrater in i leken under sina fyra terminer som trivselledare.

RÖRELSE OCH GLÄDJE PÅ RASTEN

LEKOTEKET SPRIDER LEKGLÄDJE
Lekoteket är ett utlåningssystem  

för lekredskap. I Lekoteket kan barnen 
låna material som stimulerar sam- 

arbete, rörelseglädje och fantasifull lek. 
Eleverna bemannar utlåningsdisken 
enligt ett rullande schema. På så vis 
uppmuntras barnen att ansvara för 

rutiner och struktur. 

– Lekoteket bidrar till att barnen  
lär känna nya kompisar, är aktiva och 

får roligare raster, säger initiativtagarna 
Magnus Johansson, idrottslärare  

och Tino Skovlund, fritidspedagog. 

Det första Lekoteket öppnades  
hösten 2017 på Västerstrandsskolan. 

Konceptet nominerades till Årets 
peppare på Idrottsgalan 2019,  
och har nu spridit sig till andra  

skolor i hela landet. 

Tino Skovlund, fritidspedagog  
och Magnus Johansson, idrottslärare  

på Västerstrandsskolan.
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 – DET ÄR LITE NOSTALGISKT och vi 
kommer att göra en del tillbakablickar. 
Det är en historisk arena med många 
riktigt fina banrekord som de aktiva 
tycker är attraktiva att få sälla sig till, 
säger Johan Engberg, verksamhets-
ansvarig på IF Göta. 

Kamp om medaljerna

Under invigningen 1919 var mästerskapet 
endast öppet för män, men idag gäller 
självklart samma grenprogram för män 
och kvinnor. Under friidrotts-SM ska  
36 svenska mästare utses i 18 friidrotts-
grenar och tävlingen ger också möjlighet 
att kvala till VM. 

IF Göta hoppas på runt 10 000  
besökare, 700 aktiva och många 
medaljer på hemmaplan. 

– Under SM ligger fokus på kampen  
om medaljerna framför individuella 
resultat, säger Johan.

Karlstads starka namn inför mäster- 

skapet är bland annat Henrik Larsson  
i sprint, Sofie Skoog i höjdhopp och  
Maja Rogemyr i häcklöpning. 

Publiken får komma nära

Friidrotts-SM pågår i tre dagar och 
engagerar över 300 funktionärer under 
varje tävlingsdag. Ett hundratal funk- 
tionärer jobbar på innerplan för att 
klocka, mäta och registrera resultat. 

Stämningen kommer att vara hög, 
och som ytterligare stämningshöjare 
bjuds det på ärevarv och vinnarinter-
vjuer inne på arenan.

– Vi har lovat att publiken ska få 
komma nära de aktiva friidrottarna.  
Det blir autografskrivning där publiken 
får träffa de aktiva i samband med 
tävlingarna. Vi har också en friidrotts-
soffa där vi håller samtal och eftersnack, 
säger Johan.

En nyhet på lördagskvällen är att 
publiken släpps in på innerplan för att  

få uppleva damernas höjdhopp på  
riktigt nära håll.

Vad är speciellt med friidrotts- 

SM i Karlstad?

– De aktiva säger ofta att det är Karlstad- 
publiken som gör hela skillnaden. När 
publiken får komma nära och vara 
delaktig trivs de tävlande och ger ännu 
mer. Det är en positiv spiral, säger Johan.

Främsta idrottskommunen 2018

Karlstads kommun har i flera år legat 
högt i rankning och utsågs 2018 till 
Sveriges främsta idrottskommun av 
tidningen Sport och Affärer.

– Våra föreningar har i hög grad 
bidragit till att vi fått utnämnandet.  
IF Göta gör ett fantastiskt jobb och  
nu har vi chansen att ytterligare sätta 
Karlstad på kartan som arrangemangs- 
och idrottsstad, säger Mats Ahrén, 
kultur- och fritidsdirektör. 

På mästerskapets avslutande dag firas 
100-årsjubileet med tårta och utställ-
ning om de nya arenorna som ska byggas 
på Sannafältet med start 2020.   

 Text: Lovisa Lagneryd Foto: Lisa Härdne

FRIIDROTTS-SM PÅ HISTORISKA 
     TINGVALLA IP
Tingvalla idrottsplats invigdes 1919 med SM i friidrott. I år firas  

100-årskalas när Friidrotts-SM återvänder för femte och sista gången  
till den klassiska arenan. Det blir en cirkel som sluts. 

Johan Engberg,  

verksamhetsansvarig  

IF Göta och Maja Roge-

myr, häcklöpare, laddar för 

Friidrotts-SM 30 augusti– 

1 september.



Tisdag 27 augusti

Blodomloppet

Blodomloppet inviger SM-veckan med start  
och målgång på Tingvalla IP, tisdagen den 
27 augusti. Blodomloppet är ett motions-
lopp som arrangeras på 17 orter runt om  
i landet för att uppmärksamma den 
livsviktiga insatsen att ge blod. 

Promenera, jogga eller spring 5 eller 10 
kilometer tillsammans. 

Tid: Start klockan 18.30. Plats: Tingvalla IP.  
På blodomloppet.se/vara-lopp/karlstad 
finns mer information.

Onsdag 28 augusti

Solstaspelen
Solstaspelen firar 20 år i år! Värmlands 
parasportförbund bjuder in alla dagligverk-
samheter i Värmland till mästerskapet, och 
det blir drygt 300 tävlande. Solstaspelen, 
som vanligtvis arrangeras inomhus i 
oktober, flyttas nu ut till Tingvalla IP och  
blir en del av friidrottsveckan.

Alla som deltar som tävlande i Solstaspelen 
får fri entré till resten av SM-veckan.  
Tid: Klockan 10–14. Plats: Tingvalla IP. 

Karlstads snabbaste utses
Karlstads snabbaste utses genom 40 meters 
löpning i stan. Var med och tävla om biljetter 
till SM-tävlingarna. Anmälan sker på plats. 
Tid: Klockan 17–19. Plats: Västra Torggatan.

Eventby och hinderbana  
på Stora torget
En hinderbana sätts upp mitt i stan  
för barn i åldrarna 4–15 år där de får  
prova på friidrottsinspirerade aktiviteter.  
Tid: Klockan 14–19. Plats: Stora torget.

Torsdag 29 augusti

Invigning med eventby och 
scenprogram på Stora torget

Eventbyn och hinderbanan för barn är öppen 
på Stora torget klockan 14.00–20.30.

Invigning av friidrotts-SM från scenen på 
Stora torget med uppträdanden, intervjuer 
med aktiva och uppladdning inför helgens 
tävlingar. Allt under ledning av konferencier 
Tommy Åström. Husband med kapellmästare 
Oskar Nyström. Det bjuds också på några 
överraskningar från scenen.

Tid: Klockan 18.00–20.30.  
Plats: Stora torget.

Fredag 30 augusti

Friidrotts-SM dag 1

Friidrotts-SM 2019 inleds med kval,  
försök och finaler i bland annat damernas 
stavhopp, spjut och 100 meter, herrarnas 
slägga, kula och 100 meter.

Denna dag är det företags- och afterwork-
tema. Tid: Klockan 16–20. Plats: Tingvalla IP.

Lördag 31 augusti

Friidrotts-SM dag 2
Den andra tävlingsdagen bär mångfalds-
tema i samband med att Prideparaden  
äger rum i Karlstad.

Under lördagen sker finaler i bland annat 
damernas längdhopp och 100 meter häck 
och herrarnas höjdhopp och diskus.  
Tid: Klockan 14–19. Plats: Tingvalla IP.

Söndag 1 september

Friidrotts-SM dag 3
Den avslutande dagen har familjetema  
med olika aktiviteter för barnen. Hinder-
banan är nu på Tingvalla IP och är öppen  
för barn i åldern 4–15 år.

Under söndagen går bland annat finalerna  
i damernas 400 meter häck och 200 meter 
och herrarnas spjut och 800 meter av stapeln.

På söndagen firas att Tingvalla IP fyller  
100 år med tårta och utställning om de  
nya arenorna som kommunen ska bygga  
på Sannafältet med start 2020.  
Tid: Klockan 12–16. Plats: Tingvalla IP.

På 2019.smfriidrott.com hittar du 
fullständigt program och biljetter.

Med reservation för eventuella ändringar.

1904 föddes IF Göta i en slags protest  
mot att endast läroverkspojkar var  

välkomna i IFK Karlstad. Namnet Göta  
valdes för att visa på öppenheten, att alla  

var välkomna att delta – en värdegrund  
som lever kvar i föreningen än idag. 

Tingvalla IP invigdes 1919
1918 tog IF Göta fem SM-guld i friidrott på 
Stockholms stadion och fick då frågan att 
arrangera SM på hemmaplan. Delegaterna 

tackade ja på stående fot, även om det 
saknades pengar och en arena – bara att 

kraftsamla och bygga en ny! 

Karlstads friidrottare slet hårt som 
funktionärer för att hjälpa till att färdigställa 

arenan i tid. De sista spikarna slogs i 
samma dag som invigningen ägde rum. Alla 
var då så uttröttade efter bygginsatsen att 
de genomförde ett av sina sämre friidrotts-
SM, med några få medaljplatser – men de 

var nöjda ändå!

Karlstads kommuns första stora arena,  
Tingvalla idrottsplats, invigdes därmed  

genom SM i friidrott 1919.

Nästa gång som Karlstad fick SM i  
friidrott var 1975. Då hade arenan fått ny 
betongläktare och allvädersbanor i stället 
för de klassiska kolstybbsbanorna. Det 

dröjde sedan inte lika länge innan mäster-
skapet återvände, Karlstad stod värd för  

friidrotts-SM 1990 och 2004.

Rekordinsatser i friidrott
1959 satte Dan Waern världsrekord på  

1 000 meter, med tiden 2,17,8 som stod  
sig länge som svenskt rekord. Det är en  

kväll många fortfarande pratar om. 

IF Götas Monica Westén (numera Rydén)  
har Tingvallas banrekord på 400 meter  
häck från SM 1990, och Pia Westin har  

banrekorden på 1 000 meter och  
5 000 meter löpning från 1994. 

Storpublik på vänmatchen mot Lazio
Att Carlstad United BK mötte italienska  
SS Lazio år 2000 är en av de största 
händelserna i idrottsplatsens historia.  
Då besöktes arenan av hela 10 421  

personer. Matchen slutade 1–5.

Friidrotts-SM pågår 30 augusti–1 september men hela veckan går i idrottens tecken. 

PROGRAM SM-VECKAN 27 AUGUSTI–1 SEPTEMBER
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100 ÅR AV FRIIDROTT OCH REKORD

Foto: IF Göta.

Foto: Fredrik Karlsson / SolstaFoto.
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för att hbtq-perspektivet ska vara en 
naturlig del av vardagen. 

Trygghet att vara sig själv

I den öppna fritidsverksamheten möter 
ledarna ungdomar och vuxna från olika 
bakgrunder sett till kön, könsidentitet, 
sexuell läggning, etnicitet, religion och 
funktionsvariationer. Samtalen präglas 
av respekt, nyfikenhet och att alla ska  
få vara sig själva.

– Vi för diskussioner och lyfter in 
värdegrunden vi står för: jämlikhet 
genom alla människors lika värde. 
Samtidigt som vi pysslar kan vi prata  
om hbtq-frågor som deltagarna undrar 
över, säger Lena Sjögren, fritidsledare på 
Fritidsknuten och parkleken Karmen. 

I fritidsverksamheten är pingis- och 
biljardborden en del av ledarnas redskap 

för att nå fram till ungdomarna, få till 
bra möten och bygga relationer. 

– Vi samlas kring borden och pratar 
om allt möjligt, säger Sassa. Hos oss kan 
alla vara med i en stor gemenskap och det 
vill vi särskilt lyfta under Prideparaden.  

 Text och foto: Lovisa Lagneryd 

 PÅ KARLSTADS FRITIDSGÅRDAR 
sitter regnbågsflaggorna uppe året om 
för att visa att mötesplatserna känne-
tecknas av öppenhet. Fritidsledarna  
Sassa Dunemo och Lena Sjögren arbetar 

PEPPAR INFÖR 

PRIDE

HBTQ-CERTIFIERAD ÖPPEN FRITIDSVERKSAMHET
Hbtq är ett paraplybegrepp för homo-  

och bisexuella, transpersoner och personer 
med queera uttryck och identiteter.

Karlstads kommun har hbtq-certifierat  
all öppen fritidsverksamhet: fritidsgårdar, 
parklekar, UNO – Ungdomens hus, Fritids-

knuten, Seniorernas hus med flera. Oavsett 
verksamhet ska du som besökare bli bemött 

utifrån ett hbtq-perspektiv i Karlstad.

Karlstads kommun var först i Sverige  
med en kommunal mötesplats för unga 

hbtq-personer: Bfree som öppnades 2007. 
Bfree är en kreativ och inkluderande 

mötesplats för hbtq-personer från 13 år  
och uppåt, på Tage Erlandergatan 4.  

Här kan du ta en fika, spela spel, vara  
dig själv och känna dig trygg. 

Alla är välkomna! Läs mer om öppettider och 
aktiviteter på Facebooksidan: Bfree Karlstad.

Sassa Dunemo, fritidsledare på Molkoms 
fritidsgård och Lena Sjögren, fritidsledare 
på Fritidsknuten och parkleken Karmen. Prideveckan?

– Pride är en av de roligaste dagarna på året med mycket  
kärlek och glädje i luften. Det är fest och kalas hela dagen,  

säger Sassa Dunemo, fritidsledare på Molkoms fritidsgård. 

VILL DU VARA MED I PRIDE-AKTIVITETER?

Kolla gärna med din lokala fritidsgård  

vad som sker i samband med Pride.  

Det ordnas bland annat samtal,  

workshopar och pyssel. 

Alla är välkomna på förmingel på  

Bfree – för smink, piff och pepp  

inför paraden. Karlstads kommun  

deltar med en monter under paraden  

där du är varmt välkommen att  

umgås och pyssla. Efter paraden  

ordnas ett eftermingel med uppträdanden  

på UNO – Ungdomens hus. Läs mer  

på karlstad.se
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En föreläsning om hopp, hopplöshet och mod att våga vara sig själv.  

Följ med på en resa där Camilla Gisslow berättar om sina erfarenheter  

av att vara förälder till ett transsexuellt barn.

Camilla Gisslow är författare, regissör och en av de ledande föreläsarna  

i Sverige kring könsidentitet och transkunskap. Hon berättar om kampen 

som hon och hennes barn har fått utkämpa mot de fördomar som finns  

i samhället. Camilla berätter även om sitt arbete med anhöriga och  

transpersoner och de olika steg i processen som båda parter går igenom.

När? Måndag 26 augusti, klockan 19.10. Var? Gröna mattan,  

Karlstads stadsbibliotek. Hur? Fri entré. 

Vad händer under

Prideveckan? PRIDEVECKAN I KARLSTAD PÅGÅR 26 AUGUSTI– 

1 SEPTEMBER. DÅ HÄNDER MASSOR AV SPÄNNANDE 

SAKER FÖR ATT UPPMÄRKSAMMA HBTQ-FRÅGOR.

SAGOSTUND: 

FÖRELÄSNING MED CAMILLA GISSLOW: 

MAMMA, JAG ÄR INTE EN FLICKA, 

JAG ÄR EN POJKE! VAD GÖR VI NU?

BLAND DRAKAR

OCH DRAGQUEENS
Inga Tvivel med föreställningen 

Bland drakar och dragqueens 

kommer till Karlstads stads- 

bibliotek den 31 augusti. 

Bland drakar och dragqueens heter succéföreställningen där några  

av landets mest erkända dragartister framför sagor för barn. Artisterna  

är etablerade skådespelare och pedagoger – varje sagostund är som  

en konfettibomb av glitter och könsöverskridande förvandling som  

bjuder in till lek och engagemang i sagornas förtrollande värld.

Dragshowartisten Inga Tvivel läser sagor under en oförglömlig  

sagostund. Efter sagan blir det utklädning och pyssel. 

När? Lördag 31 augusti, klockan 11 och 13. Ålder? 4–8 år.  

Var? Skogen, Karlstads stadsbibliotek. Hur? Fri entré. Begränsat  

med platser. Biljetter bokas och hämtas från 26 augusti  

i informationsdisken på Stadsbiblioteket. 

HUR KAN  
KARLSTAD BLI EN ÄNNU  

MER HBTQ-VÄNLIG KOMMUN?
Karlstad ska vara en kommun för alla!  

Ingen Karlstadsbo ska känna sig diskriminerad  

på grund av kön, könsöverskridande identitet eller  

sexuell läggning. Vi vill gärna ha tips på hur vi kan bli  

en ännu mer hbtq-vänlig kommun. Gå in på karlstad.se  

och tyck till, kontakta oss via Kontaktcenter eller besök  

oss i Karlstads kommuns monter i Museiparken i  

samband med Prideparaden den 31 augusti. På  

Centralsjukhuset, Karlstads universitet, i  

Bibliotekshuset, biblioteket i Vålberg, Bergviks  

köpcentrum och Mitt i City kan du lämna  

dina förslag i en brevlåda fram  

till 9 september.

KONSTUTSTÄLLNING: 
MAMMA+MAMMA+BARN

I samband med Prideveckan ställer 
konstnärerna Ellen Källback och Erik Hjorth 
ut konst utifrån temat kvinnor i samkönade 

relationer och ensamstående kvinnors kamp 
för rätten att skaffa barn. Vernissage hålls 
måndagen den 26 augusti klockan 17–19  

i Stadsbiblioteket. Hazel Svensson, 
ordförande i Värmland Pride, presenterar 

utställningen. Fri entré.
När? 26 augusti–1 september.  

Var? Stadsbiblioteket.

Den 31 augusti blir det fest! Den ideella föreningen 

Värmland Pride ordnar återigen ett Pridefirande  

i Karlstad med föreläsningar, workshopar, konserter  

och Prideparad.

Prideparaden startar från Museiparken klockan 15,  

tillsammans går vi i ett fyrverkeri av kärlek och färg  

en kort runda genom Karlstad och tillbaka till  

Museiparken. På varmlandpride.com  

hittar du mer information.

När? Lördag 31 augusti,  

klockan 11.  

Var? Museiparken.

KARLSTAD PRIDE 2019
Fo

to:
 Peter K

nutson.

Konstnären 

Ellen Källback.



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

AKTUELLT I KARLSTAD

Längtar du efter en riktigt lerig springtur? 
Den 14 september är det dags för Tjurruset 
– årets skitigaste löparfest. Terrängloppet  
i naturen på Norra fältet vid Sandbäckstjärn 
och I2-skogen utmanar motionärerna med 
sliriga backar, mjuka mossar och leriga gölar 
längs en cirka tio kilometer lång bana. Kalv- 
ruset för de unga löparna mäter tre kilometer 
och Minikalvruset har två lopp för de allra 
minsta, ett som är 400 meter och ett som  
är 200 meter, med olika barnvänliga hinder. 
På tjurruset.com finner du mer information.

EN LÖPARFEST I BÖKIG TERRÄNG

Kom och njut av skördetidens alla färger, 
dofter och smaker på höstmarknaden i 
herrgårdsparken på Alsters herrgård, åtta  
kilometer utanför Karlstad. Den årliga höst- 
marknaden äger rum i mitten av september 
och brukar vara välbesökt. På marknaden 
kan du uppleva lokalt odlade grödor, när- 
producerade produkter, värmländsk slöjd  
och hantverk i naturens material. Runt 60 
utställare deltar och det ordnas aktiviteter  
för stora och små – bland annat slåtter  
med lie, äppelstapling, utställning av  
pumpor och ponnyridning. Tillgänglighet  
för rullstol finns.

Stadsbuss linje 5 mot Alster passerar 
Alsters herrgård. Gå av vid hållplats 
Lantmännen. 

När: 14–15 september. Tid: Klockan 10–16. 
Entré: 40 kronor, kontant eller Swish. På 
alstersherrgard.se kan du läsa mer.

MYSIG HÖSTMARKNAD  
PÅ ALSTERS HERRGÅRD

Vill du leva ett lite mer hållbart liv och göra 
en insats för miljön utan att krångla till din 
vardag? I så fall kan du besöka utställningen 
Hållbart klimatsmart i Karlstadrummet som 
ger dig enkla tips och smarta fakta för att du 
ska kunna bidra till en bättre miljö. Utställ-
ningen pågår fram till den 8 september.

HÅLLBART KLIMATSMART

KULTURNATTEN OCH KULTURKNATTA LYSER UPP HÖSTMÖRKRET

Upplev idrottsglädjens endorfiner när 
Idrottens dag återvänder till Mariebergs-
skogen torsdagen den 5 september. Prova 
på, upplev och utforska hur framtidens idrott  
kan se ut. Ett 30-tal värmländska idrotts-
föreningar och förbund deltar och leder 
sportaktiviteter. Prova-på-aktiviteterna riktar 
sig främst till barn i åldern 7–15 år. Allt är 
gratis. På idrottensdag.se kan du läsa mer.

IDROTTENS DAG I  
MARIEBERGSSKOGEN

NÄSTA NUMMER AV VI I KARLSTAD KOMMER DEN 26 SEPTEMBER26
SEPTEMBER

Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto.

Foto: Fredrik Karlsson/SolstaFoto.

MISSA INTE PRIDEPARADEN LÖRDAGEN  
DEN 31 AUGUSTI. LÄS MER PÅ SIDAN 7.

ALLT  
ÄR GRATIS

Hallå där Amalia Linninger och Frida 
Oskarsson som är projektledare för 
Kulturnatten och Kulturknatta som 
arrangeras av Karlstads kommun. 

Berätta om Kulturnatten!
– Kulturnatten är en kreativ mötesplats  
för kulturutövare och arrangeras för 17:e 
gången. Kulturnattens charm är att den  
är för alla – ungdomar, barnfamiljer och 
vuxna besökare i alla åldrar. 

Vad händer på Kulturnatten 2019?
– Temat är ett blomstrande kulturliv,  
med dekorationer i japansk inriktning.  
Det blir två dansscener i Bibliotekshuset 
med uppträdanden och prova-på-tillfällen. 
Det är en unik kväll där du har möjlighet  
att ta del av sådant som du kanske inte 
möter vanligtvis. Allt är gratis – så det är 
en bra chans att testa något nytt.

Vad kommer vi att få uppleva?
– Mycket dans, föreläsningar, utställningar 
och quiz, program på Värmlands museum, 
Nattacon på Gjuteriet: ett konvent med 
östasiatisk anime och cosplay, aktiviteter 
på UNO – Ungdomens hus och Värmlands-
teatern och mycket mer! Sundstagym-
nasiets danselever uppträder i Musei-
parken, det blir eldshow under kvällen  
som sedan avslutas med den japanska 
kultfilmen Cowboy Bebo.

Och vad händer för barnen?
– På Kulturknatta för åldrarna 3–13 år  
är det mycket dans i olika stilar. För de  
lite större kommer bland annat en 
etablerad youtuber hålla workshop i  
att vlogga, det blir selfiehörna, utomhus-
målning i storformat, hennatatueringar  
och VR-spel. För de yngre sker flera 
teaterföreställningar, babyrytmik, 
sagoläsning och ansiktsmålning.

När? Kulturnatten: fredagen 20 september, 
klockan 17–24 och Kulturknatta: lördagen 
21 september, klockan 10–16.
Var? Bibliotekshuset, Värmlands museum, 
med flera. Hur? Fri entré. På karlstad.se/
kulturnatt och karlstad.se/kulturknatta 
hittar du fullständigt program.


