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FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

Fastighetsägare ska se till att
ta ner
snö eller istappar från taken
så att det
inte riskerar att rasa ner och
skada någon.
De ansvarar också för att skot
ta och sanda
på gångbanan utanför huset.
När du som
fastighetsägare skot tar din utfar
t är vi
tacksamma om du ser till att
snön
inte hamnar på gatan, trottoare
n,
vändplats och över gångsställe
eller
på gång - och cykelväg.

TILLSAMMANS HÅLLER VI UNDAN SNÖ OCH HALKA
Det ska vara enkelt och tryggt att ta sig fram på våra gator
och trottoarer under vintern. Tillsammans ser vi till att det är plogat,
skottat och sandat. Hjälp till genom att markera de gator som
behöver förbättras på vår webbkarta.
FRÅN KARLSTAD TILL BERLIN,

så långt kommer man om det stora
vägnätet som Karlstads kommun sköter
rätas ut. Det är 112 mil av både gång-,
cykel- och bilvägar. Kommunen ansvarar
för den största delen av snöröjningen
och vinterväghållningen av gator
och trottoarer. Men fastighetsägarna i Karlstad har också ett
viktigt ansvar att hålla undan
snö och halka.

DÅ PLOGAR VI DIN GATA
Vid två centimeter snö sopsaltar
vi de prioriterade cykelvägarna.
Vid fyra centimeter snö skickar
vi ut plogbilarna. Gång- och
cykelvägar prioriteras alltid först.
Efter det plogas busslinjenätet,
trafikleder och större huvudgator.

Markera gator som kan förbättras

Upptäcker du att en gångbana är dåligt
plogad eller att det hamnat snövallar
vid en busshållplats? För att förbättra
vinterväghållningen till nästa säsong
behöver vi hjälp från Karlstadsborna att
markera ut platser där framkomligheten
inte är så bra vid halka eller snö.
På karlstad.se/vintergata
finns en karta där du gärna
får lämna synpunkter och
markera ut gatan det gäller.

Vid åtta centimeter plogas övriga
gator och enskilda vägar.
När snön börjar falla så tar det ungefär
två timmar innan vi kan vara på plats.
Det tar ungefär åtta timmar att ploga
ett helt bostadsområde. Hjälp oss gärna
genom att inte blockera vägen så att
våra plogbilar enkelt kan ta sig fram.

Viktigt att alla samarbetar

– Genom ett bra samarbete med Stefan Björkman, Chatta med gatuchefen
gatuchef
Karlstadsborna där alla hjälps
Under vintern kan det vara
åt, från de större fastighetsägarna till
svårt för kommunen att snabbt hinna
den enskilde villaägaren, kan vi se till
svara på de många frågor som kommer
att alla tar sig fram tryggt under vintern.
in i samband med stora mängder snö
Vi måste alla bidra till att det går att
eller blixthalka. Därför får du som
använda gångbanor och trottoarer även
Karlstadsbo nu chansen att chatta med
med rullator eller barnvagn oavsett
kommunens gatuchef på Facebook den
väder, säger Stefan Björkman, gatuchef.
12 december, klockan 17–20. Passa på

att ställa frågor eller ge förslag på hur
det kan bli bättre.
– För mig är det jätteviktigt att ta
hand om Karlstadsbornas frågor. Efter
mina 20 år i kommunen hoppas jag
kunna ge bra svar och använda synpunkterna till att göra förbättringar, säger
Stefan Björkman.
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Text: Lovisa Lagneryd

VEM BLIR ÅRETS SOLA 2020?
Känner du någon inspirerande, glad och driftig person?
Någon som, precis som den riktiga Sola i Karlstad Eva-Lisa Holtz,
sprider glädje och entreprenörsanda? Gå in på karlstad.se och
nominera Årets Sola 2020 innan den 20 januari.
delas
ut av Karlstads kommun sedan 2015
efter initiativ från ett medborgarförslag.
Förebilden för Årets Sola är Eva-Lisa
Holtz, den driftiga servitrisen som
startade ett eget värdshus i Karlstad
på 1700-talet. Hon kallades Sola i
Karlstad för att hon blev känd för
att vara så glad och gästvänlig.
Den som nomineras kan vara privatperson eller representant för en förening
eller företag, oavsett könstillhörighet.
Förutom att personen ska vara en god
ambassadör och representant för Karlstad
UTMÄRKELSEN ÅRETS SOLA

så ska Årets Sola uppfylla dessa kriterier:
• Vara inspirerande – bidra till en livlig och inspirerande Karlstadsregion.
• Vara driftig. En person som går
från ord till handling och hittar
nya vägar.
• Ha ett gott bemötande och vara
en glädjespridare.
Årets Sola utses av en jury och vinnaren
får ta emot en fin statyett och 20 000
kronor. Vinnaren presenteras på galan
100° Karlstad på Karlstad CCC den
Text: Lovisa Lagneryd
20 mars 2020. 

TIDIGARE VINNARE
2019 Anna Beck
För att hon med sitt engagemang gjort fler medvetna om
vikten att skapa inkludering
i idrotten och inspirerat fler
att börja idrotta.

2018 Soran Afrasiabi
För sina insatser som
lärare på Norrstrandsskolan och ledare för
spontanidrotten på
Kronoparken.

är…
H allå d

2017 David Mathiasson
För att han på ett inspirerande sätt har lyckats
sprida Fritidsbanken i
Värmland och resten
av Sverige.

2016 Marie Niljung
För sitt viktiga engagemang och arbete för att
minska självmord och
psykisk ohälsa.

2015 Linda Modin Klemner
För att hon arrangerar
Barnmässan som bidrar
till attraktivitet för
barnens Karlstad.

… Anna Beck, paracyklist och föreläsare, som utsågs till Årets Sola 2019
för sitt engagemang att få fler att idrotta oavsett funktionsvariation och
skapa mer inkludering inom idrotten och liknande sammanhang.
Hur kändes det att få utmärkelsen?
– Jag kände mig väldigt stolt, det är ju bland det
finaste vi har i Värmland. Det är ett ärofyllt pris som
kommer att följa med mig. Statyetten står i vardagsrummet bredvid familjefotona och VM-medaljerna.

skolan, lyfter vikten av att dela en gemenskap och sprida
förståelse för andras utmaningar och förutsättningar –
acceptans är så viktigt. Jag vill peppa alla att börja där
de är. Föreningar, tränare eller familjer kan ta kontakt
med verksamma inom parasporten för att lära sig mer.

Hur har året som “Sola” varit?
– Träningen har gått först och jag har varit ute och
föreläst en del. Jag har också varit aktiv i min dotters
innebandylag för att peppa dem i mental träning –
hur man bygger ett lag genom att skapa välmående
och acceptans i gruppen.

Vad är det som driver dig?
– Det som driver mig är viljan att vinna! Mitt stora mål
är Tokyo 2020 där jag ska vara med och slåss om
medaljerna. Att vinna VM 2018 innebar en uppoffring
som hette duga. Det kändes omöjligt från början men
det blev möjligt genom en stark vilja. Alla kan vi bli
världsmästare på något – det gäller att inte sluta leta
förrän du hittat just din grej.

Vad möter du när du är ute och föreläser?
– Många saknar kunskap och känner därför rädsla
inför att bjuda in deltagare med olika funktionsvariationer. Jag vill uppmuntra fler att inhämta
kunskap och våga vara mer inkluderande.
Vad vill du sprida för budskap?
– Jag vill inspirera andra att acceptera sig själva som
de är och våga satsa för att nå sina mål. Sedan tror
jag det är viktigt att vi, utöver vad barnen får lära sig i

Utöver äran får Årets Sola 20 000 kronor.
Hur har du använt vinstpengarna?
– Mitt stora mål är att bli uttagen till Paralympiska
sommarspelen i Tokyo 2020, så vinstpengarna är
undanlagda för att min son ska få följa med mig dit.
Vi håller tummarna!


Text: Lovisa Lagneryd Foto: Darren Mackin
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Ingen ska behöva
sitta ensam på julafton!
Resurscentrum på Rosenbadsgatan
ordnar ett julfirande som är
öppet för alla.
– De som kommer hit ska känna
att det är jul, säger Maria
Hasslid, enhetschef på
Resurscentrum.

– JULEN ÄR EN HÖGTID när familjer
samlas och då ska ingen behöva vara
ensam, säger Bosse Rosén som bor i Viken.
– Ja, framför allt för att det finns så
stora förväntningar kring julen, säger
Berit Östin Johansson från Hagaborg.
Det gör att allting trissas upp och
ensamheten förstärks under julhelgen.
– Man ser hur det lyser i fönstren
och man tror att alla andra har det så
bra under jul. Men så är det ju inte
alltid, säger Bosse.

Samvaro och gemenskap

Förra året bjöd Resurscentrum in till
ett öppet julfirande på julafton för första
gången. Det var aktivitetssamordnaren
4
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Cecilia Aurell som fick idén och
initiativet blev mycket uppskattat.
– Vi hade nära 80 gäster som var här
och firade jul tillsammans så vi förstod
att det var början på en ny tradition,
säger Maria Hasslid, enhetschef på
Resurscentrum.
– Jag kände riktig julstämning för
att jag fick vara del av gemenskapen och
umgås med nya vänner, säger Gunnar
Andersson från Vålberg som deltog i
förra årets julfirande.
Seniorerna tycker att det viktigaste
under jul är samvaron med andra.
Barndomens jular

Bosse och Berit minns sin barndoms jular.

– Vi bodde på landet och varje år såg
pappa noggrant ut en gran, spände på
sig skidorna, tog yxan och högg oss en
fin julgran. Jag minns lutfisk i stora flak
och att tomten alltid kom när mamma
just gett sig ut i ladugården för att
mjölka, berättar Bosse.
– Jag har åtta äldre syskon så våra
jular var alltid intensiva i en väldig
rusch, säger Berit.
Hon minns hur alla syskon sedan
skaffade egna familjer och började fira
var för sig.
– Under många år växlade jag
mellan att jobba på jul och att flänga
runt med barnen som skulle få träffa
farmor och mormor. Nej, jag föredrar

la

Agneta Färninger, Gunnar Andersson,
Berit Östin Johansson, Maria Hasslid
och Bosse Rosén tycker att alla ska få
vara del av gemenskapen under julen.

JULKAFÉER FÖR SENIORER
Under december ordnar Karlstads kommun
flera julkaféer där vi tillsammans myser in julen.
En del av träffarna ordnas i samarbete med
Svenska kyrkan. Det finns kaffe och kaka till
en kostnad av 20 kronor.
6 december
Julkafé med Bertil Österberg. Plats: Edsvalla
stationshus. Tid: Klockan 14.00.
9 december
Julmusik med David och Sara Åström.
Plats: Träffpunkt Rud. Tid: Klockan 14.00.
10 december
David och Sara Åström sjunger in julen.
Plats: Brattska, Vålberg. Tid: Klockan 14–16.
11 december
Julkafé med Mats Grimfoot som visar
vackra vinterbilder. Plats: Granberga, Väse.
Tid: Klockan 14–16.
12 december
Tillsammans med kyrkan firar vi in julen.
Plats: Andstigen, Skattkärr. Tid: Klockan 14.00.
13 december
Julmusik med Anders Ess. Plats: Träffpunkt
Hagaborg. Tid: Klockan 14.00.
17 december
Julkafé med Ulvsby folkdanslag.
Plats: Källan, Skåre. Tid: Klockan 13.30.
Körsång med CMB och Söt likör.
Plats: Träffpunkt Kronogården, Kronoparken.
Tid: Klockan 17.00.
18 december
Julkafé med underhållning av Vargton.
Plats: Träffpunkt Våxnäs. Tid: Klockan 14.00.
19 december
Julkafé med underhållning av Vargton.
Plats: Vårt Hus, Skattkärr. Tid: Klockan 14.00.
Vi sjunger in julen tillsammans med kyrkan.
Plats: Resurscentrum. Tid: Klockan 14–16.
Julmusik med Anders Ess. Plats: Träffpunkt
Oskarslund. Tid: Klockan 14.00.
Med reservation för eventuella ändringar.
På karlstad.se hittar du mer information.

faktiskt en lite lugnare julafton här
på Resurscentrum.

i form av levande musik. De som
vill samlas för att se på Kalle Anka
klockan 15.

Julgran, glögg och Kalle Anka

– Vi skapar en viktig mötesplats
Vad är viktigast på jultallriken?
här. Seniorer och volontärer
– Det är julskinkan! Den
t?
ande
samlas, en del har med sig
ska inte vara torr, utan
Vill du delta i julfir
i receptionen
t
direk
dig
äl
Anm
familjer och barn. Det blir
ha en liten fet kant.
på Resurscentrum eller
en delad glädje, säger
Är julskinkan inte
39.
57
-540
ring 054
Jultallriken kost ar 54 kronor
Agneta Färninger som är
med då är det inte jul,
för pensionärer (annars
samordnare på Frivilligsäger
Gunnar.
64 kronor) och julfika
or.
kron
20
kost ar
centralen.
I år öppnar julfirandet på
Och kommer tomten?
julafton klockan 11 med glögg
– Ja, nog har vi alla varit snälla
och pepparkaka i julgranens sken. Det
i år, skrattar Bosse. Vi hoppas att han
serveras jultallrik i restaurangen och
gör en häftig entré genom skorstenen.
klockan 14 bjuds det på underhållning

Text och foto: Lovisa Lagneryd

KÄNNER DU DIG ENSAM?
Tycker du ibland att det skulle vara trevligt
med lite sällskap? Ta en promenad tillsammans med någon eller gå på en aktivitet
ihop? Om du känner att du eller en anhörig
skulle må bra av det, tar du kontakt med
Frivilligcentralen på telefon: 054-540 58 55.
Frivilligcentralen försöker sedan hitta en
volontär som passar just dig, och det kostar
inget. I Frivilligcentralen samverkar vård- och
omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun
med Röda korset och Svenska kyrkan. På
karlstad.se kan du läsa mer.

VILL DU HJÄLPA TILL?
Frivilligcentralen söker fler volontärer.
Du som har fyllt 18 år är välkommen
att anmäla ditt intresse. Skriv till
frivilligcentralen@karlstad.se, ring
054-540 00 00 eller besök karlstad.se
för att göra din intresseanmälan.
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UPPTÄCK BIBLIOTEKETS DIGITALA TJÄNSTER
Med ditt lånekort på biblioteket får du
tillgång till 360 000 titlar. Biblioteken i
Karlstads kommun har i snitt 1 300 besök
per dag under de 350 öppna dagarna på ett
år. På biblioteken i Karlstad finns gratis wifi
och lokalerna är tillgänglighetsanpassade.
På stadsbiblioteket kan du låna en
surfplatta under ditt besök.
På bibliotekvarmland.se kan du söka i
bibliotekets katalog och läsa mer om
bibliotekets alla digitala tjänster:
•
•
•
•

Filmtjänsten Cineasterna
E-tidskrifter och dagstidningar
Lässtödet Legimus för barn och vuxna
Tjänster för släktforskning samt andra
databaser som Nationalencyklopedin
och Landguiden
• Appen Biblio där du kan låna,
läsa och lyssna på bibliotekets
e-böcker och e-ljudböcker.

Bok, e-bok, ljudbok eller film? På biblioteket
kan du läsa, lyssna eller titta på all världens
titlar, berättar Åsa Hansen, bibliotekschef
och Anna Eriksson, verksamhetsutvecklare.

Tips: Gå med i bibliotekets Facebookgrupp
Karlstads läsutmaning. Där kan du ta del av
lästips och digitala bokcirklar samt låna
hem bokcirkelskassar för att starta upp
en bokcirkel med dina vänner.

EN VÄRLD AV BERÄTTELSER OCH NY TEKNIK
Vad är du nyfiken på? På biblioteket kan du möta hela världen genom böcker och digitala medier.
– Här finns upplevelser i alla former, allt från klassiska romaner till elektroslöjd,
säger Åsa Hansen, bibliotekschef.
PÅ STADSBIBLIOTEKET i Karlstad
möts människor i alla åldrar som söker
lärande och nya möten.
– Något vi puffar för lite extra är
våra digitala tjänster. De ger massor av
möjligheter, men syns inte direkt när
man kliver in på biblioteket, säger Åsa
Hansen, bibliotekschef.
Alla som vill komma i gång kan få
hjälp av personalen i informationsdisken
med lånekort, inloggning, tillgång till
appar och liknande för att kunna
använda de digitala tjänsterna.

Träffa andra och lära nytt

– De som kommer hit befinner sig mitt
i ett lärande och letar efter ny kunskap.
Det kan vara förberedelser inför en resa,
att man är nyfiken på mormors gamla
släktingar, att man är sugen på att lära
6
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sig allt om makramé eller att man
nördat in på filmklassiker, säger Åsa.
Alla besökares ingång är unik.
– Även om mycket så klart är
gemensamt så varierar det vilket lärande
man söker. En del vill låna en bästsäljare
som e-bok och andra vill lära sig att
programmera, säger Anna Eriksson,
verksamhetsutvecklare.
Teknik-drop-in och VR

På måndagar har stadsbiblioteket
Teknik drop-in, klockan 14.00–15.30,

då besökare får hjälp med alla möjliga
tekniska frågor: Hur skaffar jag en
e-post? Hur bifogar jag filer? Och hur
använder jag Youtube?
På torsdagskvällar är det Digital
verkstad där barn och vuxna kan prova
på VR (virtuell verklighet) och att skapa

i 3D. Eller vad sägs om elektroslöjd där
traditionellt hantverk blandas med ny
teknik? I samverkan med föreningen
Kodcentrum och volontärer från lokala
it-företag arrangeras även Kodstugan
där barn 8–13 år får lära sig enklare
programmering.
Vad ligger i tiden just nu?

– Vi lyssnar in besökarna och just nu
märker vi ett stort behov av att samverka. Vi underlättar för människor att
träffas och utbyta idéer. Många längtar
efter att lära sig genom utbytet som sker
människa till människa. Och vi lyfter
läsningen som social aktivitet, bland
annat genom bokmingel, bokcirklar och
möjligheter att dela läsupplevelser både
fysiskt och digitalt, säger Anna.


Text och foto: Lovisa Lagneryd

Snickeristan Micke Torstensson
och undersköterskan Ozra Elmieh
är två av Karlstads kommuns
medarbetare som kommer att
skymta i kommunens jobbannonser framöver.

SNICKERISTA OCH UNDERSKÖTERSKA
– TVÅ AV 500 VIKTIGA YRKEN
I Karlstads kommun arbetar 7 000 anställda
inom 500 olika yrken. Inom en del yrken finns många
anställda – förskollärare, undersköterskor och lärare –
medan andra yrken är mer ovanliga. Har du till
exempel hört talas om kommunens snickerista?

VERKTYG, BURKAR MED SPIK

och en stor skänk med spillmaterial
fyller upp den lilla verkstaden.
– Jag sparar på alla slags material
och försöker återanvända så mycket
som möjligt när jag bygger, säger
Micke Torstensson.
Han är kommunens snickerista,
faktiskt den första i Sverige, och arbetar
på tolv olika förskolor i östra Karlstad.
Snickarglädje och idéer

– I stället för att bara ha en vaktmästare
så har vi tagit med en pedagogisk tanke.
Jag är förskollärare i botten och som
snickerista åker jag runt till förskolorna
där jag planerar och bygger inne- och
utemiljöer tillsammans med barnen.
Och så fixar jag grejer som är trasiga.
Barnen bjuds in att vara med, ibland
som hantlangare av skruvar, ibland som

medskapare av byggprojekten. Soffor,
altaner, väggstafflier, rullbanor och
en liten bensinmack i miniatyr.
Mycket har snickeristan hunnit med
att skapa till och med barnen under
det senaste året.
– Barnen har alltid storslagna
idéer. Just nu planerar vi en trädkoja
på Färjestad där en 6-årig kille har
varit med och skapat ritningen som
jag utgår ifrån. Men vi får hålla oss
till ett våningsplan, skrattar Micke.
En trygg arbetsgivare

Ozra Elmieh är en av kommunens
cirka 830 undersköterskor och jobbar
inom hemtjänsten.
– Jag hjälper de äldre med saker
i hemmet, att värma mat och sköta
om det de har behov av, säger Ozra.
Ozra kom till Sverige från Iran för

sex år sedan, läste på SFI och fick
ett sommarjobb som sedan ledde
till en fast anställning.
– Jag trivs så bra här för det är
tryggt. Det är en trygg stad att bo
i och Karlstads kommun är en trygg
arbetsgivare. Allt funkar och är på
plats, jag känner mig omhändertagen
med bra kollegor och chefer.
Meningsfull vardag

Att arbeta som undersköterska och
snickerista gör vardagen meningsfull genom glädjen som Micke och
Ozra möter hos barnen och de äldre.
– De skiner upp och blir glada
när jag kommer. Då blir jag glad
och stolt över mitt jobb. Jag har
alltid känt mig välkommen här,
säger Ozra.


Text: Lovisa Lagneryd Foto: Karlstads kommun
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AKTUELLT I KARLSTAD

JUL PÅ OPERAN
Under december förvandlas Wermland Opera
till ett julhus för alla åldrar! Upplev det
sagolika äventyret Julvandring där du får
smyga in genom operans port och gå genom
pepparkakshuset, ta en titt i tomtarnas
verkstad och stanna till i Askungens gyllene
kafé. När du letat dig genom operans vrår,
skrymslen och salonger kan du slutligen
själv dansa på Wermland Operas stora scen.
Wermland Opera bjuder dessutom alla
Karlstadsbor på den traditionsenliga
Fasadshowen, en magisk ljus- och ljudshow
på operahusets södervägg. Filmskaparen
Jan Brånå har återigen skapat en fin stund
som lyser upp Karlstad i vintermörkret.
Lite senare på kvällarna startar showen
Stjärnorna i baren på Wermland Operas
stora scen med högklassig underhållning
med Wermland Operas orkester och solister.
På wermlandopera.com kan du läsa mer.

BLÄNDANDE MÖRKER I ELDKONST
Årets Eldkonst i Sandgrundsparken äger
rum 13 december. Kom och upplev dans,
musik och ljusinstallationer utifrån temat
Bländande mörker. Klockan 18.00 ges
den öppna föreläsningen ”Ljusdunkel: Om
den kulturella spänningen mellan ljus och
mörker” med Kristian Petrov på Värmlands
Museum. Föreställningen i parken börjar
klockan 19.30. Eldskulpturerna tänds
klockan 20.00. Eldkonst är en årlig
föreställning som arrangeras av Karlstads
universitet, Karlstads kommun och
Värmlands Museum, med studenter från
Karlstads universitet. På karlstad.se/
eldkonst kan du läsa mer.

JULMYS I MARIEBERGSSKOGEN
Ta del av julens dofter och smaker på Mariebergsskogens välbesökta julmarknad. Cirka
70 utställare presenterar närproducerade
delikatesser och hantverk. Träffa tomten,
åk häst och vagn, ta en tågtur i parken,
prova ponnyridning eller testa lyckan i fiskdammen i Naturum Värmland. Ett tips är
att promenera dit eller ta stadsbussen
som stannar precis vid huvudentrén.
När: 7–8 december, klockan 11–17.
Entré: 40 kronor för alla över 18 år.
Gratis för barn.

JULVANDRING
Tid: 6–15 december samt 27, 28, 29, 31
december. Klockan 16.30, 16.45, 17.00,
17.15, 17.30, 17.45 och 18.00. Pris: Barn/
ungdom till och med 18 år: 30 kr. Vuxen, över
18 år: 60 kr. Max 30 personer per vandring.

FASADSHOW
Tid: 6–15 december, klockan 17.00, 18.00
och 19.00. Fri entré.

Under jullovet kan du passa på att njuta av
vår vintervackra stadspark. Åk skridskor på
den konstfrusna isbanan i takt till musiken,
träffa djuren i Lillskogen och upptäck den
värmländska naturen i Naturum Värmland.
Njut av julig fika, vegetarisk soppa och varm
choklad. Och missa inte Skridskodiscot
i januari! På mariebergsskogen.se kan
du läsa mer om alla aktiviteter.

NYÅRSF YRVERKERIER

PÅ SANDGRUND

LUCIAKONSERT MED NORRSTRANDS
MUSIKKLASSER
Upplev den stämningsfulla luciakonserten
med elever från Norrstrands musikklasser
tillsammans med Wermland Opera.
Var: Karlstad CCC. När: 14–15 december.
Konserten börjar klockan 16 båda dagarna.
Biljetter köper du på Scalateatern, Wermland
Opera eller Ticketmaster.

Var med och fira in det nya året med ett
sprakande nyårsfyrverkeri i centrala Karlstad
på tolvslaget. Fyrverkerierna avfyras från
Sandgrundsudden men brukar synas över
hela centrum. Ta gärna bussen hem från
firandet – det brukar vara mycket folk
i rörelse. Bussar och tåg trafikeras som
en lördag med nattrafik.

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.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
ÖNSKAR KARLSTADS KOMMUN
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