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I Karlstads kommun ska alla känna sig trygga och bli bra bemötta  
på lika villkor. Nu vill politikerna i kommunens mångfaldsforum ha  
dina förslag på hur Karlstad kan bli en bättre kommun för alla. 

 VARJE VARDAG får barnen hjälp av utbildade instruktörer med 
att lära sig simma. Anmälan sker på respektive badplats måndag  

den 29 juni mellan klockan 10.00 och 12.00.

Barn som är sex år eller äldre och hellre vill lära sig att simma  
i en pool, är varmt välkomna till Parkbadet Kronan på Krono-
parken. Mellan den 22 juni och 3 juli arrangeras gratis simskola 
även här. Tiderna som gäller är klockan 10.00–11.00, måndag till 
fredag. Anmälan görs från och med den 13 juni till personalen  
på parkbadet på telefon 054-540 24 62. 

 FRÅGORNA SOM POLITIKERNA  
vill ha svar på är:

  Vad kan Karlstads kommun göra  
för att alla Karlstadsbor ska bli 
bemötta på lika villkor? 

  Hur kan tillvaron fungera bättre  
för Karlstadsbor med en funktions-
nedsättning? 

  Hur kan Karlstad bli en kommun som 
präglas av större trygghet och mer 
öppenhet för olikheter? 

  Hur ska Karlstad bli en ännu bättre 
stad att leva och bo i, i livets alla 
skeden? 

  Vad kan kommunen göra för att öka 
jämställdheten mellan kvinnor och män? 

Det finns en brevlåda på Kontaktcenter  

i Bibliotekhuset där du kan lämna dina 
förslag. Du kan också skriva in dem direkt 
på karlstad.se/mangfaldsforum eller skicka 
dem via post till: Karlstads kommun, 

kommunledningskontoret, mångfaldsforum, 

651 84 Karlstad.

Lämna dina förslag senast 15 september.  
Från förslagen hämtar politikerna idéer  
till nya politiska initiativ och beslut. 

ANMÄL DITT BARN TILL 
SOMMARENS  
SIMSKOLOR 

HUR KAN KARLSTAD BLI EN  
BÄTTRE KOMMUN FÖR ALLA?

VI I KARLSTAD 

På nio platser ordnar kommunen med gratis simskola  
mellan den 29 juni och 24 juli. Välkommen du som är  
sex år eller äldre! 

HÄR ÄR UTESIMSKOLAN I SOMMAR:
 Alsters strandbad

 Ilandabadet i Skåre

 Killstabadet, Gapern

 Kungsnäs badplats i Skattkärr

 Mangenbaden, sjön Mången

 Mosaren, Ölmhult

  Älvsbacka badplats, Östra Örten

 Örnäsbadet, Gapern 

 Örsholmsbadet, Örsholmstjärn

Har du frågor som rör sommarsimskolorna?  
Ring Sundstabadet på telefon 054-540 24 58.

VAD  
TYCKER 

DU?
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VI GARANTERAR EN PLATS  

PÅ SOMMARSIMSKOLAN

Karlstads kommun 

garanterar att alla från  

sex år och uppåt får  

en plats i sommar- 

simskolan. 



GRATTIS

MARIEBERGSSKOGEN 
90 ÅR!

Efter doktor Conrad Hööks död 1895 
hittades en notering där han vädjade om 
att hans Marieberg skulle vårdas och 
bevaras. Så här skrev han den 3 maj 1892:

 Om Mariebergsskogen efter min  
död försäljes, så låt åtminstone  
skogen ej få komma i afverkarens  
våld. Skänk den då hellre till  
staden emot betryggande  
garanti för dess framtida  
bestånd och vård. Detta är  
min innerliga bön.  

Conrads syster Ebba får en speciell 

plats i parken, berätta!

– Det var hon som drev igenom sin brors 
vilja att efter hans död donera området 
till Karlstad stad. Därför vill vi ge henne 
lite extra uppmärksamhet genom att 
skapa en plats i parken med en bänk  
som vi har döpt till ”Ebbas bänk” där man 
kan sitta och titta på de gamla tallarna.

 UNDER ÅREN har Mariebergsskogen 
speglat sin tid som friluftsmuseum, 
folkpark, festplats och djurpark. Anna 
Lööf Falkman har varit vd sedan 2003.

– Varje dag är en ny upplevelse här  
i Mariebergsskogen. I dag såg jag till 
exempel nyfödda lammungar. Speciellt 
kul har det varit att arbeta fram lek- 
trädgården, barnens köksträdgård och 
utbyggnaden av Naturum Värmland. 
Det bästa är personalen, utan dem så 
hade vi inte den Mariebergsskog som  
vi har i dag. 

Tror du att Conrad Höök, som donerade 

området, skulle vara nöjd över dagens 

Mariebergsskogen? 

– Jag hoppas det. Mariebergsskogen är 
Karlstads stadspark dit alla ska känna 
sig välkomna. Vi har bevarat naturen i 
parken så som han önskade. Tallskogen 
är till exempel flera hundra år gammal 
och står här nu som då. 

ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL  
90-ÅRSKALASET DEN 16 AUGUSTI 

Det blir kul aktiviteter i parken och  
ett scenprogram mellan klockan 12.00 
och 16.00. Varje timme är det guidade 

visningar på Naturum Värmland och  
så blir det fika från då och nu med  

tidstypiska kakor från olika årtionden. 
Missa inte heller blomsterbindning, 

klapphage, gratis tågturer och  
mycket mer. 

Läs mer på Mariebergsskogens  
Facebooksida och mariebergsskogen.se

Hur många besöker parken varje år? 

– De sista fem åren har vi legat ganska 
stabilt på 550 000 besök per år. Eftersom 
vi har öppet året runt så kompenserar 
bra höst- och vinterdagar för dåliga 
sommardagar.

Vad har du för visioner framåt för 

Mariebergsskogen?

– Jag hoppas att Mariebergsskogen  
ska fortsätta att utvecklas och vara en 
attraktiv plats både för Karlstadsbor  
och turister. En vacker, välskött och 
välbesökt park som är tillgänglig för  
alla året runt.   Text: Kristina Ohlsson
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Mariebergsskogen invigdes 1925 och i år fyller parken 90 år. Karlstads-
borna bjuds in till en massa kul händelser och aktiviteter under hela  
året. Höjdpunkten för jubileet är födelsedagsfirandet den 16 augusti. 

ANNA LÖÖF FALKMAN,  
VD PÅ MARIEBERGSSKOGEN 

Mariebergsskogen har utvecklats under åren, från djurpark och tivoli till en park för 
alla med bland annat lek- och köksträdgård för de små. Jimi Hendrix, Zarah Leander, 
och Pet Shop Boys är några av de större artisterna som har uppträtt i parken.



5 JUNI
19.00 Final i Svensktoppen nästa  
från P4 Värmland.

20.00 Firande av idrottsmästare och 
utdelning av ungdomsstipendier.

20.30 Konsert med Topcats.

6 JUNI
14.00 Kommunfullmäktiges ledamöter 
bjuder på fika. Musik av Tingvallakyrkans 
musikkår.

15.00 Högtidsprogram med Wermland 
Operas orkester, Cecilie och Christer 
Nerfont, Anna-Maria Krawe och Ole 
Alexander Bang, Clavinova, sång- 
föreningen Manhem med flera. Nya 

svenska medborgare hälsas välkomna  
på scenen.

16.30 Solstabälgarna spelar på bryggan.

19.00 ”I odödliga poeters sällskap”  
med medlemmar ur Sven- 
Ingvars och Jeremias  
Session band.

NÖJESSPÄCKAT
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PUTTE I  
PARKEN

PUTTE I PARKEN bjuder på fullmatade 
festivaldagar med artister som Silvana 
Imam, Markus Krunegård, Tove Styrke, 
Hoffmaestro och Timbuktu. 

Förutom musiken erbjuds ett skönt 
häng även på dagen, både för barn och 
vuxna. Bland annat så finns Stadsbiblio-
teket på plats med bokbussen, trollkarlen 
Simon visar Street Magic, Flammys 
brandskola lär barn brandsäkerhet och 
UNO, Ungdomens hus, deltar med flera 
roliga aktiviteter. 

Putte i Parken fortsätter arbetet  
med Blås Grönt, en drogförebyggande 
aktivitet för ungdomar mellan 13–17 år.  
Anmälan till Blås Grönt  
öppnar inom kort  
på Putte i Parkens  
hemsida.

Den 2–4 juli är det åter dags för Putte i 
Parken att inta Mariebergsskogen. Vi kan 
se fram emot tre dagar med spännande 
artister och skön musik. Precis som förra 
året så är hela festivalen gratis. 

GÅ IN PÅ  
PUTTEIPARKEN.SE  

FÖR MER  
INFORMATION

Det blir stort firande av nationaldagen i Sandgrundsparken den 5 och 6 juni.  
På fredag spelar Topcats och på lördag gör Sven-Erik Magnusson och Oscar 
Magnusson comeback på udden. Allt är som vanligt gratis.

FAR OCH SON MAGNUSSON ÄR 
TILLBAKA PÅ SANDGRUNDSUDDEN

PROGRAM

Sven-Erik Magnusson 
och Staffan Ernestam 
uppträder den 6 juni.

SOMMARKARLSTAD

http://putteiparken.se/
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Mellan den 14 och 17 juli blir det en riktig familjefest när världens största 
seglande träskepp lägger till i Vänerhamnen i Karlstad. Ostindienfaren 
Götheborg är nästan lika hög som Bryggudden – Karlstads högsta byggnad.

– DET ÄR EN IMPONERANDE händelse som vi vill att så många 
som möjligt ska få ta del av, säger Ricky Andreis, projektledare  
på Karlstads kommun.

Ursprungsskeppet Götheborg byggdes 1738 och var ett 
handelsfartyg. Sju år senare gick det på grund i hemmahamnen i 
Göteborg efter en resa hem från Kina. Först 1984 återupptäcktes 
vraket av en grupp dykare och drömmen om att bygga en ny 
Ostindiefarare väcktes till liv.

2003 sjösattes det nya skeppet som är byggt helt som original-
skeppet. Med över 2 000 kvadratmeter handsydda segel, 55 000 
handsmidda spikar och 20 ton handslagna rep. Skeppet är 
58 meter långt och 47 meter högt.

Jätteskeppet som har seglat över hela världen kommer nu  
till Karlstad och lägger till i Vänerhamnen (Värmlandskajen vid 
den blå kranen på andra sidan Kanikenäset). Mellan den 15 och 
17 juli klockan 10.00–20.00 är det öppet att besöka skeppet och 
ställa frågor till de 80 personerna i besättningen.

PROGRAM
14 juli Från klockan 16.30 blir det musikunderhållning och  
konferencier Malte Hallquist hälsar välkommen. Båten avfyrar en  
salva med sina kanoner när den anländer till kajen i Vänerhamnen 
cirka klockan 17.00. Fri entré.

15 och 16 juli Skeppet får besök av Värmlandsteaterns Peter Pan  
och Kapten Krok mellan klockan 13.00 och 15.00. Fri entré.

15 juli Artisten Gunhild Carling uppträder klockan 20.15.  
Biljetter köps via Scalateatern.

16 och 17 juli Besättningens eget band Sailorband uppträder mellan 
klockan 18.00 och 20.00. Fri entré.

Priser för att gå ombord på skeppet:  
Vuxen 120 kronor 7–15 år 60 kronor 0–6 år gratis Familjekort  
(två vuxna och max tre barn) 280 kronor. 

CAROLA, THÅSTRÖM OCH LUNDELL
Flera stora artister kommer till Mariebergsskogen i sommar. 
Vad sägs om Packmopedsturnén 25 juli, Ulf Lundell 
7 augusti, Bo Kaspers Orkester 8 augusti, Joakim Thåström 
14 augusti och Carola 23 augusti. Dessutom kan du se 
familjeföreställningen ”Peter Pan och Kapten Kroks krok” 
från och med den 18 juli. Biljetter finns på ticnet.se

DAVID GUETTA  
PÅ STORA TORGET
Lördagen den 15 augusti kommer sensommarnatten 
att koka när ”The Island Festival” har premiär på 
Stora torget i Karlstad. 

DAVID GUETTA är en av världens mest populära dj:ar  
och producenter. Kanske är han mest känd för låtar som 
”Without You”, ”Sexy Chick” och den Grammybelönade 
monsterhiten ”When Love Takes Over”. Festivalen 
arrangeras under en heldag och bjuder både på utländska 
och svenska dj:ar och liveartister i världsklass. 

Läs mer om programmet och hur du köper biljetter  
på theislandfestival.se

Platsen för evenemanget är Stora torget i Karlstad, 
som för första gången någonsin står värd för ett sådant  
här evenemang. Detta kan påverka busstrafiken och övrig 
trafik runt Stora torget. När det närmar sig så kan du läsa 
mer på karlstad.se

26  
AUGUSTI

RIX FM-FESTIVAL
Den 26 augusti är det dags igen för  
Stora torget att vara platsen för ett stort  
evenemang. Då rullar Rix FM-festivalen  
in med en massa populära artister. Fri entré.  
Läs mer på festival.rixfm.se/karlstad

På visitkarlstad.se hittar du fler tips på roliga aktiviteter i sommar.  

Du kan också kontakta turistbyrån i Karlstad på telefon: 054-540 24 70 

VÄRLDENS STÖRSTA SEGLANDE  
TRÄSKEPP TILL KARLSTAD

15  
AUGUSTI

SOMMARKARLSTAD
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HÄR KAN DU OCKSÅ FIRA: 
•  Välkommen på beachparty med bad, 

tävlingar och musik på Parkbadet Kronan 
på Kronoparken, klockan 15.00–21.00.

• Vrålkul i Sjösalaparken i Vålberg, klockan 
17.00–19.00 för årskurs 4–6. Aktiviteter  
på fritidsgården Sjösala för årskurs 7 till 
18 år, mellan klockan 21.00 och midnatt.

• Brännboll, tipspromenad, grillning och 
mycket annat i Väse, klockan 17.30–22.30.

• Alla ungdomar är välkomna på parkour, 
brännboll, fotboll, gladiatorkamp och 
tävlingar vid Nyeds fotbollsplan i Molkom, 
mellan klockan 16.00 och 22.00.
Läs mer på karlstad.se

UNGDOMAR FÖR TRYGGHET NATTVANDRAR
Trygghetscentrums Ungdomar för trygghet 
nattvandrar runt om i Karlstad under 
skolavslutningskvällen. Gå gärna fram och 
prata med dem om du behöver hjälp eller 
har frågor. Även volontärer från Ungdoms-
bussen, polisen och fältassistenter finns i 
stan under kvällen för att skapa trygghet.

 JÄMLIKHET ÄR TEMAT på årets  
gratisfestival Lots of Love som arrangeras 
av Karlstads ungdomsfullmäktige 
tillsammans med UNO, Ungdomens 
hus. Målet är att det ska vara minst 
50 procent kvinnliga akter på scenen  
och det blir flera aktiviteter på temat 
jämställdhet inne på festivalområdet.

En av aktiviteterna är en tips- 
promenad med jämlikhet som röd tråd. 
Skulle du plocka hem högsta vinsten får 
du en riktigt vass högtalare där sommar-

plågorna kan gå varma hela sommaren. 
Det kommer också att säljas Lots of 
Love-armband, där vinsten oavkortat  
går till en organisation som arbetar  
med hbtq-frågor (homo-, bi-, trans-  
och queer).

Festivalen är som vanligt drog- och 
alkoholfri. Det finns enklare mat och 
dryck att köpa inne på festivalområdet. 
Festivalen startar klockan 17.00 och 
pågår fram till midnatt.   

 Text och foto: Felix Kullgren

I ÅR ÄR DET 150 ÅR SEDAN Karlstads stora stadsbrand. Händelsen  
från 1865 kommer att uppmärksammas på olika sätt i kommunen under året.  
Bland annat med en utställning på Stadsbiblioteket och olika kulturaktiviteter  
i brandens tecken. 

Under sommaren blir det särskilda stadsvandringar i brandens spår, den  
första på nationaldagen. Det blir också ett temanummer om branden i tidsskriften 
Värmländsk kultur, i samarbete med Karlstads kommun. 

Läs om branden och aktiviteterna på karlstad.se 

Vill du fira in sommarlovet med artister som Little Jinder, Tomas  
Stenström och Urban Cone? Då ska du komma till Sandgrundsudden  
på skolavslutningskvällen den 12 juni. 

Amanda Bengtsson, Elias Hedman och Lucas Persson är några  
av de ungdomar som är med och arrangerar festivalen Lots of Love.  

FIRA SKOLAVSLUTNINGEN  
UTE PÅ SANDGRUNDSUDDEN



Kikar man ner i de hålen så  
ser man rören till vårt fjärrvärmesystem. 

Hur är det nu, betyder det otur att gå  
på en A-brunn och får man tur i kärlek 
när man går på en K-brunn? 

– Haha, det tror jag säkert! Det är i 
vilket fall som helst kul att sådant här 
skrock lever kvar även i det moderna 
samhället. 

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.

PER ERIKSSON,  
UTREDNINGSINGENJÖR  
PÅ VATTEN- OCH  
AVLOPPSENHETEN  
SVARAR…

VAD BETYDER 
BOKSTÄVERNA PÅ

BRUNNSLOCKEN?
– DE KLASSISKA bokstäverna A och K 
står för avlopp och kloak. Under dem 
hittar man brunnar för dag- och spill- 
vatten. Dagvatten är regnvatten som  
leds direkt tillbaka till våra vattendrag. 
Spillvatten är vatten från hushåll och 
annat, som måste gå via reningsverket 
innan det kan släppas ut i vattendragen 
igen. Vi har också brunnar med bok- 
stäverna FV, vilket står för fjärrvärme. 

Namn: Carina Börresen  Ålder: 62 år  
Jobbar som: Turistinformatör 
Började på turistbyrån: 2001

BÅTBUSSARNA ÄR CARINAS  
HETASTE TIPS TILL TURISTERNA

talar annat språk. Dessutom är det billigt, 
23 kronor för en timme ute på vattnet.

Brett utbud av restauranger
En trend är att husbilsägarna verkar bli fler 
och fler och där saknar Carina ett centralt, 
naturskönt läge dit hon kan hänvisa dem 
att stå. En annan vanlig fråga bland de  
som bokar boenden är var det finns bra 
matställen.

– Där är det ju ingen som blir besviken, 
på sommaren är ju Karlstad en guldgruva 
av olika matställen.

Vad gör du helst själv en solig sommardag?
– Är vid mitt fritidshus på Arnön. Det är  
så otroligt vackert där. Jag är gärna i 
Mariebergsskogen också med barnbarnen, 
på promenad med hunden eller så tar jag 
en fika på Naturum.   
 Text och foto: Kristina Ohlsson

 – DE UNDRADE VAR I KARLSTAD de 
kunde hitta en fotoautomat. Det var roligt 
att få besök av dem, vi väntar på att de ska 
komma tillbaka, säger Carina Börresen.

Förutom kungligt besök och svenska 
turister så lockar Karlstad mycket norrmän, 
tyskar och holländare varje sommar. 
Värmlands museum, Mariebergsskogen, 
Alsters herrgård och Lars Lerins konsthall 
är de fyra populäraste besöksmålen.

– Det reser människor från hela Sverige 
hit bara för att få se Lars Lerins konst.  
I samband med det vill de ofta ha tips på 
vad de kan göra mer i Karlstad.

Populär båttrafik
En attraktion som är unik för Karlstad och 
som går hem hos de allra flesta är båt- 
bussarna på Klarälven och Vänern.

– Det passar alla grupper; unga som 
gamla, funktionshindrade och personer som 

Nu är det högsäsong för Carina Börresen och hennes kollegor på turistbyrån. 
Bland alla turister som de har guidat finns prinsen och Sofia Hellqvist. De 
hade en liten annorlunda fråga vid sitt besök för några somrar sedan. 

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.
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Alvar Eklind, 7 år.

FRÅGA KOMMUNEN



KARLSTAD.SE

AKTUELLT I KARLSTAD

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.

SOMMARÖPPET PÅ 
SUNDSTABADET
Är det dåligt väder under sommarlovet 
kan du passa på att spendera dagen på 
Sundstabadet, där kan du träna i sim- 
bassängerna, njuta i relaxavdelningen 
eller ha kill-i-magen-kul i upplevelsebadet. 
Öppettiderna mellan 8 juni och 9 augusti:

Simbassängerna
Måndag 14.00–20.00, tisdag och torsdag 
06.30–18.00, onsdag 12.00–20.00, 
fredag 10.00–18.00 och lördag–söndag 
10.00–16.00.

Upplevelsebadet
Måndag 14.00–20.00, tisdag, torsdag och 
fredag 10.00–18.00, onsdag 12.00–20.00 
och lördag–söndag 10.00–16.00. 

Relaxavdelningen
Onsdag 12.00–20.00, torsdag  
12.00–18.00, fredag 10.00–18.00  
och lördag–söndag 10.00–16.00.

Läs mer på sundstabadet.se

GRATIS LEK OCH SPORT PÅ 
KOMMUNENS FYRA PARKLEKAR
I Karlstad finns fyra parklekar som är 
öppna hela sommaren: Kronoparken, 
Orrleken på Orrholmen, Rudsleken och 
Karmen på Våxnäs. Här kan barnen  
spela, sporta och leka under uppsikt  
av pedagogiskt utbildad personal. 
Parklekarna håller öppet alla vardagar.

NY LEKSKOG PÅ 
ALSTERS HERRGÅRD

HÄNG MED UPP I 
VAT TENTORNET I SOMMAR
Gå de 234 trappstegen upp i vatten-
tornet på Kronoparken i sommar och  
njut av Karlstads bästa utsikt samtidigt 
som du lär dig mer om vatten och avlopp. 
I tornet kan du se en utställning och filmer 
om vatten och avlopp, fika, gå tipspromenad 
och ställa frågor till kommunens personal. 

Öppettider 7 juli–1 augusti 
Tisdag till fredag klockan 09.30–17.00  
och lördag klockan 09.30–15.00. 

Vid två tillfällen är det nattöppet  
så att du kan se solnedgången:  
21 juli klockan 21.30–midnatt och  
30 juli klockan 21.00–midnatt.

I sommar öppnar Alsters herrgård en 
lekskog för de minsta barnen i skogpartiet 
mellan herrgårdsparken och magasinet. 
Upplevelseparken innehåller balansbanor, 
lekhus, gungor och lekskulpturer som 
mestadels är gjorda i naturmaterial 
såsom trä, bark, sten och sand. Det finns 
också skulpturer av vilda djur, bland annat 
ekorre och bäver. Alsters herrgård har 
öppet varje dag hela sommaren.

TORGHANDEL SEX  
DAGAR I VECKAN

Från 1 juli får torghandlarna stå på Stora 
torget och Hagatorget och sälja sina varor 
sex dagar i veckan. Tidigare var det bara 
tre dagar i veckan. De nya tiderna blir 
måndag till fredag klockan 08.00–20.00 
och lördag klockan 08.00–17.00.

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 3 SEPTEMBER

3
SEPTEMBER

Nu är det full fart på Karlstad Racket-
centers fyra utomhusbanor. Du kan ta 
med eget racket, hyra på plats eller köpa 
ett till förmånligt sommarpris i Racket- 
centers sportshop. Är du sugen på att 
spela en timme utomhus, ringer du och 
bokar på 054-18 30 00. 

På karlstadracketcenter.se kan du 
göra övriga bokningar. Du kan även spela 
tennis, squash, badminton eller pingis 
inne i hallen. Racketcenters öppettider 
mellan 16 juni och 14 augusti är klockan 
09.00–21.00 på vardagar, 09.00–17.00 
på lördagar och 10.00–19.00 på söndagar.

SPELA GRUSTENNIS PÅ 
RACKETCENTER


