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Flera olika dagkolloveckor och läger, dessutom 
åker drop in-idrotten på turné – det är några  
av nyheterna i sommar. Karlstads kommuns  
sommarlovsfolder är laddad med roligheter  
och det mesta är gratis. 

 VECKA 27–30 hålls kostnadsfri simskola för barn mellan 
6–11 år på åtta olika platser runt om i kommunen. Anmälan  
till sommarsimskolorna görs på respektive badplats måndag  

den 4 juli klockan 10.00–12.00. 

 NU BÖRJAR DET NÄRMA SIG ÅRETS SOMMARLOV!  
I Karlstads kommun finns det massor att göra under lovet. 
Bland annat kommer bibliotekets sommarcirkusbuss att åka 
runt med en spännande cirkusföreställning – den som vill kan 
lära sig jonglera! Drop in-idrotten åker på turné för att hjälpa 
alla som vill med aktiviteter av olika slag. 

Andra exempel på härliga sommaraktiviteter är hiphop, 
friidrott, scrapbooking, vattenskidor, ridning, keramik, t-shirt- 
design, karate, spelkultur, odling, utomhusbio och sportfiske. 
Du som vill veta var-när-hur gå in på karlstad.se/sommarlov 

MAXAT KUL-UTBUD UNDER 
SOMMARLOVET 

Att få lära sig simma är en av sommarens höjdpunkter för 
de lite yngre. Karlstads kommun erbjuder gratis simskola 
på åtta platser i sommar. Alla är välkomna, från sex år  
och uppåt. 

HÄR ÄR BADPLATSERNA SOM HAR SOMMARSIMSKOLA:
• Alsters strandbad
• Ilandabadet i Skåre
• Killstabadet, Gapern
•  Kungsnäs badplats i Skattkärr
• Mangenbaden, sjön Mången

• Mosaren, Ölmhult
•  Älvsbacka badplats,  

Östra Örten
•  Örsholmsbadet,  

Örsholmstjärn

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

Tryck: Strokirk-Landströms AB,  
ISO 14001-certifierat tryckeri.  
Tryckt på FSC-märkt papper.
Upplaga: Cirka 46 000 ex.
Distribution: Posten, delas ut  
till alla hushåll i Karlstads kommun.

För de barn som hellre vill lära sig 
simma i en pool ordnar Parkbadet 
Kronan på Kronoparken sommar-
lägret Simtaget. Det riktar sig till 
barn mellan 7–9 år och hålls vecka 
24 och 25. Ansöker gör du på 
karlstad.se/sommarlov med start 
2 juni. Det är gratis men antal platser 
är begränsat – först till kvarn gäller!

TA FÖRSTA SIMTAGET PÅ PARKBADET

Sista dag  
för ansökan  
till dagkollo  

och dagläger  
är 10 juni!

ANMÄL DITT BARN TILL 
SOMMARENS SIMSKOLOR 

VI GARANTERAR EN PLATS PÅ SOMMARSIMSKOLAN
Karlstads kommun garanterar att alla från sex år och  
uppåt får en plats i sommarsimskolan. 

SOMMARLOV 2016

KARLSTAD.SE

GUIDE TILL SOMMARLOVSAKTIVITETER 
I KARLSTADS KOMMUN

Karlstads kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad.

Tel: 054-540 00 00 E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Webbplats: karlstad.se
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TRYGG FÖRENING FÖR ALLA
Föreningar som listas här nedan har genomgått Karlstads kommuns 

föreningsutbildning Trygg förening för alla. Utbildningens syfte är att sprida 

kunskap om hur kränkningar, diskriminering och mobbning kan motverkas 

i föreningslivet och hur föreningar aktivt kan arbeta med dessa frågor. 

• Karlstads simsällskap

• Älvenäs bågskytteklubb

• Norrstrands IF
• RSMH-Kalstasola
• FUB Karlstad
• Duo Danzeros Cirkus

• IF Nyedshov
• Karlstad Shotokan Karate

• Attention Karlstad
• ABF Karlstad
• Astma- och allergiförbundet Karlstad

• Hertzöga BK

• Gundega balettskola

• QBIK
• Karlstad 4H/Bellevue ponnyridning

• Karlstad korpen
• Sörmons ridklubb
• Karlstad ridklubb
• Karlstad bågskytteklubb

• Rudskogens ryttarförening

• Carlstad Crusaders
• Shorinji Kempo Karlstad Shibu

• Skåre handbollsklubb

• Karlstad innebandyförening

ANSÖKAN DAGKOLLO 2016

V
älj upp till fem

 dagkolloveckor som
 du skulle vilja vara 

m
ed på. Sätt siffran 1 vid den dagkollovecka du helst vill 

gå, siffran 2 vid den vecka du näst helst vill vara m
ed på 

och så vidare. D
ra loss och posta lappen senast den 1

0
 juni 

(du behöver inte sätta på frim
ärke, portot är betalt). B

esked 

om
 plats får du m

ed posten vecka 25 eller 26.

N
am

n:  __________________________________________________

Adress:  _________________________________________________

Postnum
m

er:  ____________________________________________

O
rt:  _____________________________________________________

Telefonnum
m

er:  __________________________________________

Jag fyller  _________________ år i år

Eventuell allergi:  _________________________________________

Jag behöver åka buss till kollot:

 N
ej

 Ja 
 Från K

arlstad 
 Från annan ort

Vårdnadshavares underskrift:  ______________________________

Vårdnadshavares telefon dagtid:  ___________________________

 Jag söker m
ed en kom

pis

K
om

pisens nam
n:  ________________________________________
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Håll utkik efter 
Sommarlovsfoldern 
som delas ut till  
alla grundskolor i 
Karlstads kommun.

Du vet väl att du kan kolla 
vattenkvalitet och badtemp-
eratur för just din badplats.

Surfa in på: karlstad.se/jamfor

KO
LL

A B
ADTEMPEN!

TURNÉSCHEMA DROP IN-IDROTTEN
Ålder: 6–15 år  Kostnad: Gratis   
Tid: 6 juli–21 augusti, klockan  
14.00–21.00 varje onsdag–söndag.

• Onsdagar på Rud
• Torsdagar i Vålberg
• Fredagar på Våxnäs
• Lördagar på Kronoparken
• Söndagar i Skåre 

Utges av: Karlstads kommun

Ansvarig utgivare: Katarina Lindström, katarina.lindstrom@karlstad.se

Redaktör: Linda Olsson, linda.olsson@karlstad.se

Grafisk form: Kommunbyrån, kommunbyran@karlstad.se

Omslagsbild: Per Eriksson. 

VI I KARLSTAD 
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– Jättekul att Karlstadsborna är så 
engagerade. Det här är lite av ett pilot- 
projekt, det känns positivt, säger 
Lennart Hynynen.

De tre brottsområden som Karlstads-
borna tycker är allra viktigast att få bukt 
med är våld i offentlig miljö, otrygga 
miljöer och narkotika- och alkohol- 
relaterad brottslighet.

– Nu håller vi på att arbeta fram ett 
medborgarlöfte runt det här, säger 
Lennart Hynynen.

 LENNART HYNYNEN OCH ANDERS 

JOHANSSON hälsar välkommen med 
fasta handslag. Sedan i oktober förra  
året har de arbetat som kommunpoliser  
i lokalpolisområde Karlstad.  

– Det som lockade mig med jobbet 
är de intressanta arbetsuppgifterna,  
säger Anders Johansson.

– Polisen mäktar inte med att  
lösa allt själva, vi måste samarbeta  
med andra. Jag tror på det här, säger 
Lennart Hynynen.

Lite förenklat kan man säga att 
tanken med kommunpoliser är att 
kommuner och polismyndigheten hjälps 
åt och drar nytta av varandra. Och i 
februari bjöd Karlstads kommun och 
polisen in till medborgardialog runt 
brottsbekämpning och trygghetsarbete. 

Responsen blev stor – 813 Karlstads-
bor tyckte till. 

– Vi vet inte än hur arbetet kommer  
att se ut i praktiken, det visar sig när  
vi har medborgarlöftet klart. Då kan  
vi bestämma hur våra områdespoliser  
ska jobba, säger Anders Johansson.

Lennart och Anders kommer alltså 
inte att patrullera på stan. Deras jobb är 
att ”sy ihop” verksamheten, utvärdera 
och följa upp.

Vad gillar ni mest hos varandra?

– Anders är en väldigt trevlig kollega. 
Kul med någon som brinner lika mycket 
som jag för det här, säger Lennart.

– Lennart är lättsam och har lång 
erfarenhet som polis. Det är bra, jag har 
ju inte jobbat lika länge, säger Anders.

Har ni någon sommarönskan?

– Att det blir en fin och varm sommar. 
Vi hoppas att det sker mindre brott och 
att Karlstadsbor och turister trivs och  
är glada, säger Lennart Hynynen.

– Och att det går bra för Sverige i 
fotbolls-EM, flikar Anders Johansson  
in med ett stort leende.   

 Text: Ylwa Svensson Foto: Lisa Härdne

De brinner för samarbete och i sommar kommer de tillsammans med  
Karlstads kommun att presentera ett medborgarlöfte. 

Ett löfte som ska göra vår stad ännu tryggare och bättre. Möt Lennart 
Hynynen och Anders Johansson – Karlstads kommunpoliser. 

DET HÄR ÄR VÅRA NYA KOMMUNPOLISER

VAD ÄR ETT  
LOKALT MEDBORGARLÖFTE?

Ett lokalt medborgarlöfte är ett  

åtagande som polisen och kommunen 

gör till medborgarna inom lokalpolis-

området. Medborgarlöftet syftar  

till att öka tryggheten i lokal- 

polisområdet.

Namn: Anders Johansson
Ålder: 48 år
Jobbat som polis  
sedan: 2007
Bäst med Karlstad: 
Kombinationen  
stad och natur
Favoritpolis: Saga  
Norén i ”Bron”

Namn: Lennart Hynynen
Ålder: 61 år
Jobbat som polis  
sedan: 1979
Bäst med Karlstad: 
Klarälven som rinner  
genom stan
Favoritpolis:  
Kurt Wallander
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 96–97 BLIR NYA BORGVIKSLINJENS NUMMER.  
Resan avgår från Inre hamn och är tänkt att göra tre  
stopp på vägen mot Borgvik – på Lövnäs, Västra Söön  
och i Skoghall. 

En tur på sammanlagt 2 timmar och 50 minuter.
– Man får väldigt mycket resa för pengarna. Det  

är en jättefin del av vår skärgård och nu knyter vi ihop  
norra Vänern, säger Lena Palmehn.

Sträckan börjar köras 9 juli från Karlstad.
– Passagerarna kommer att få byta båtbuss i Grums,  

till en lite lägre båt som tar sig under E18-bron vid Gamla 

Det har blivit dags att lätta ankar för de populära båtbussarna och årets  
sommar bjuder på flera nyheter.

– Det känns jättekul att blicka västerut och kunna erbjuda en linje  
till Borgvik, säger Lena Palmehn, båtbussansvarig. 

Slottsbron för att komma till Borgvik, säger Lena Palmehn.
En annan nyhet är att linje 91, den mellan Residenset  

och Mariebergsskogen, även kommer att angöra Färjestad 
två gånger per dag.

– Det är många som har önskat en hållplats norrut i älven, 
nu kan vi alltså erbjuda det, säger Lena Palmehn. Och så tar 
linje 92 – Karlstad runt – en annan rutt två gånger i veckan.

– Tisdagar och torsdagar åker vi inte hela Karlstad runt,  
i stället blir det en tur som vi kallar ”Se Karlstad från vattnet”.

Biljettpriset är samma som en vanlig bussbiljett,  
25 kronor, och gäller en timme.  Text: Ylwa Svensson

SKEPP OHOJ! BÅTBUSSARNA KASTAR LOSS

SOMMARKARLSTAD

MELLAN DESSA 
PERIODER KÖRS 
DE OLIKA BÅT-
BUSSLINJERNA:

Linje 91 Residenset-Mariebergsskogen,  
1 juni–31 augusti

Linje 92 Karlstad runt, 1–31 juli

Linje 93 Inre Hamn-Jäverön/Västra  
Långholmen, 1 juni–31 augusti

Linje 94 Karlstad-Skoghall,  
1 juni–31 augusti

Linje 95 Karlstad-Kristinehamn,  
27 juni–7 augusti

Linje 96–97 Karlstad-Grums,  
Grums-Borgvik 9–31 juli

LENA PALMEHN,  
BÅTBUSSANSVARIG.
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Förra årets premiär blev en succé och nu återvänder The Island Festival  
till Sandgrundsudden och Karlstad. Solsken är beställt – lördagen den 
20 augusti kliver bland annat dj-stjärnan Axwell upp på scen.

THE ISLAND FESTIVAL är festivaluppstickaren som växte sig för stor 
för Stora torget, fick flytta till Sandgrundsudden och i slutändan lockade  
10 000 besökare förra året. 

I år bjuder festivalen på artister som Axwell, Hoffmaestro &  
Chraa, Silvana Imam och Otta Knows. Läs mer om programmet och  
hur du köper biljetter på theislandfestival.se

Den 27 juli är det dags för årets upplaga  
av Karlstad Grand Prix på Tingvalla IP. Som vanligt  
finns flera av Sveriges bästa friidrottare på plats. 
Dessa ställs mot högklassigt internationellt motstånd. 
Extra intressant blir damernas höjdhopp med hemma-
hoppet Sofie Skoog. 

– Detta är sista tävlingen i Europa innan OS, vilket 
känns spännande då många kommer att testa formen 
inför Rio, säger Johan Engberg, sportchef på IF Göta.

ANTIKRUNDAN
Har du alltid undrat om den där  
gamla vasen från farmor kan vara  
värd någonting? Då ska du boka in  
28 augusti i kalendern – det har blivit dags för SVT:s 
populära program ”Antikrundan” att besöka Karlstad.
Programledare Anne Lundberg har med sig experter 
som är redo att värdera Karlstadsbornas och värm-
länningarnas antika föremål. 

Så damma av dina loppisfynd och ta med dem  
till Värmlands museum. Vem vet, kanske sitter just  
du på en oupptäckt skatt! Inspelningen pågår mellan 
klockan 12.00–18.00 den 28 augusti.

KARLSTAD GRAND PRIX 

20  
AUGUSTI

SOMMARKUL FÖR GAMMAL OCH UNG

27  
JULI

FESTIVALKARLSTAD
PUTTE I  

PARKEN

SENIORERNAS HUS 
Senirorernas hus erbjuder flera spännande aktiviteter 
under sommaren. Midsommarfirande, naturutflykter, 
herrgårdskvällar med underhållning och sillsexa är  
några av sakerna som står på programmet! För tider  
och platser – kolla in sommarkalendern på  
karlstad.se/seniorernashus

SOMMARÖPPNA FRITIDSGÅRDAR
Flera av fritidsgårdarna i Karlstad har öppet under 
sommaren – och nytt för i år är att de flyttar utomhus!  
På Kronoparken och Våxnäs blir det dans, rockskola, 
dj-kurser, grillning, fotboll, streetbasket och mycket mer. 
Även Ungdomens Hus, UNO, flyttar utomhus och hittas  
i sitt gula tält, till exempel i Museiparken. För mer 
information se karlstad.se/sommarlov

MOVE – DEN MOBILA FRITIDSGÅRDEN 
Under sommaren besöker Move Karlstads olika stads-
delar. Lär dig parkour, BMX och skate. Du kan även  
bli stylad och få hjälp att låna kläder ur Klädoteket.  
Vissa kvällar kan du även se på bio. Ålder: 10 år och 
uppåt Kostnad: Gratis Tid: 13 juni–15 juli Plats:
• Väse fritidsgård, vecka 24 måndag–fredag
• Molkoms fritidsgård, vecka 25 onsdag–torsdag
• Molkoms fritidsgård, vecka 26 måndag–tisdag
• Sjösala fritidsgård, vecka 26 onsdag–lördag
• Ilanda IP, vecka 27 måndag–fredag
• Skattkärr Vårt hus, vecka 28 måndag–fredag

Spännande artister och musikfest i dagarna tre då Putte i Parken  
intar Mariebergsskogen 30 juni–2 juli. Rockarna Europe och barnens 
favorit Markoolio lär generera maffig allsång.

PUTTE I PARKEN HAR BLIVIT en sommarfavorit hos Karlstads-
borna med sin fullspäckade gratisfestival. Pop, rock, rap och allt 
däremellan – året spelschema bjuder på artister som Pernilla 
Andersson, Dolores Haze, Bob Hund och Petter. 

Festivalgeneral Niclas Lagerstam är stolt över årets program  
som erbjuder något för alla musiksmaker.

– Det är ett brett och folkligt program, säger han.
Det handlar inte bara om musik. Även dagtid kommer festivalen 

att bjuda på ett gäng roliga aktiviteter för både barn och vuxna. Förra 
året lockade Putte i Parken 75 000 besökare.

– Vad gäller besökare så handlar mycket om vädret. Men antalet 
besökare är inte det viktigaste, det viktigaste är att det blir en skön 
och bra festival, säger Niclas Lagerstam.

Blås Grönt!

Putte i Parken vill belöna de ungdomar som avstår från att  
dricka alkohol. Ungdomar mellan 13–17 år kan tillsammans  
med en förälder anmäla sig till Blås Grönt och vinna en Ipad!  
Läs mer på: putteiparken.se
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Vill du fira in sommarlovet med dj-stjärnorna Dzeko & Torres, Ulrik Munther,  
eller Maja Franchis? Då ska du komma till festivalen Lots of Love på Sand-
grundsudden den 10 juni. 

Elias Hedman är stolt över artistutbudet på årets Lots of Love. 

FIRA SKOLAVSLUTNING  
MED MYCKET KÄRLEK

 JUST NU ÄR DET hektiska tider för Elias 
Hedman, 18 år, festivalgeneral.

– Jag är väldigt stolt över uppställning-
en på årets Lots of Love. Huvudakten är 
kanadensiska dj-stjärnorna Dzeko & Torres. 
Sedan har vi Ulrik Munther, XOV och 
Maja Franchis med flera. Tack vare förra 
årets succé med över 5 000 besökare så  
har vi kunnat satsa ännu mer i år,  
säger Elias.

– Årets tema är lika anpassat till det 
som händer i världen som förra årets. Då 
var temat jämställdhet och i år är det 
integration och flyktingfrågor. 

Vad är roligast med att arrangera festival?

– Det måste vara arbetet med att boka 

artister och knyta kontakter. Jag trodde 
aldrig att jag skulle lära mig den bran-
schen, det är jättekul!

Vad har varit svårast?

– Allt som måste göras samtidigt  
som man går i skolan. Det har  
blivit ett gäng långa arbetsdagar  
(skratt).

Vad ser du själv mest fram emot?

– Jag ser fram emot en solig Sand- 
grundsudde med massor av besökare  
som väljer att inviga sommarlovet  
med en grym och kärleksfull festival,  
säger Elias Hedman.   

 Text och foto: Ylwa Svensson

DET HÄR HÄNDER OCKSÅ  
PÅ SKOLAVSLUTNINGEN:

HA VRÅLKUL I VÅLBERG
På Sjösala fritidsgård i Vålberg  

vankas det en vrålkul skol- 
avslutningskväll med massor  
av aktiviteter. Vad sägs om 

bungyrun, femkamp och tv-spel  
på storbild? Och så musik och 
grillkväll. Alla från årskurs 7  

och uppåt är välkomna. Kvällen 
drar i gång klockan 20.00  
och håller på till midnatt.

MASSOR MED KUL I MOLKOM
I Molkom bjuder fritidsgården  
in alla ungdomar att fira skolav-

slutning med parkour, innebandy-
skytte, funball, brännboll och 
tipspromenad. Det kommer  

att finnas en målarhörna och 
fritidsgården bjuder på fika.  
Plats: Nyeds fotbollsplan.  

Tid: Klockan 16.00–22.00. 
Föräldrar och syskon är  

också välkomna!

BEACHPARTY PÅ KRONOPARKEN
Parkbadet Kronan bjuder på en 

skolavslutning med vattentema – 
det vankas beachparty! Det blir 
bad, tävlingar, musik, uppträd-
anden, överraskningar, öppen 

scen och så kan man köpa 
grillade hamburgare. Så packa 

badkläder och solskenshumöret, 
bechpartyt pågår mellan klockan 
15.00–21.00. Den som inte kan 

simma tar med sig målsman.

GRATIS OCH  
DROGFRIT T 

10 JUNI

DETTA ÄR LOTS OF LOVE 
Lots of Love är en drog- och alkoholfri gratis- 

festival som arrangeras av Karlstads ungdomsfull-

mäktige tillsammans med UNO, Ungdomens hus. 

Förutom musik bjuder festivalen även på aktiviteter  

som till exempel yoga. Flera utställare kommer  

att finnas på plats och besökarna kan köpa mat  

och dryck inne på festivalområdet.

Festivalen hålls på Sandgrundsudden  

i Karlstad fredag den 10 juni och  

pågår från klockan 17.00 och fram  

till midnatt. 
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JIMMY ÄR MITT  
I BOKFLODEN

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.

Planerar du en semester i häng- 
mattan i sällskap av en god bok? 
Stadsbiblioteket i Karlstad är 
laddade inför sommaren.

– Det brukar vara hård åtgång  
på deckare och reseguider, säger 
Jimmy Jansson, bibliotekarie. 

 SOMMARTIDER är lästider, men det 
brukar vara vädret som styr vad gäller  
hur många som söker sig till biblioteket 
under sommaren.

– Är det soligt och fint brukar det 
komma lite färre besökare, regnar det 
kommer det fler. Men folk läser mycket 
sommartid och vi har många turister  
som kommer till biblioteket.

Och alla läshungriga kan vara lugna 
– Stadsbiblioteket har öppet som vanligt 
hela sommaren och lånetiden är förlängd.

– Vi har ”sommarlån” vilket innebär att 
man får låna en bok i sex veckor i stället 
för fyra. Då hinner man läsa ut boken och 
behöver inte stressa med att lämna tillbaka 
den om man åker bort över sommaren.

Frågar man Jimmy så är ”Min fantas-
tiska väninna” av Elena Ferant sommarens 
hetaste läsning.

– Det är lång kö på den boken, tur att  
vi har den i många exemplar!

Som bibliotekarie får man dock räkna 
med att det kommer helt andra sorters 
frågor än just bokfrågor under sommaren. 

– Jag får många frågor om var saker 
och ting ligger i Karlstad. Jag har ju hyfsad 
koll, men blir det alltför komplicerat brukar 
jag skicka den som undrar till kommunens 
Kontaktcenter där turistbyrån finns.

Jimmy Jansson tycker att det roligaste 
med att jobba som bibliotekarie är att det 
är så socialt. Han möter väldigt många 
människor. 

– Alla hittar till biblioteket på något sätt, 
ung som gammal. Och så får man vara mitt 
i bokfloden! Det är fantastiskt att arbeta 
med det man är intresserad av.

Vad gör du helst en solig sommardag?
– Då är jag på stranden och badar och läser.

Så du tar inte ledigt från böcker när  
du har semester?
– Nej, absolut inte. Då passar jag på att 
läsa extra mycket, det är under semestern 
som man har chansen, säger Jimmy 
Jansson och ler.   Text och foto: Ylwa Svensson

Namn: Jimmy Jansson  Ålder: 47 år  Jobbar som: Bibliotekarie  Började på kommunen: 2012 
Sommarfavorit i Karlstad: Göteborgsudden på Zakrisdal

”I tvillingarnas tecken”  

av Eva-Stina Byggmästar

Hon är en finlandssvensk 

poet som skriver väldigt  

glad och nyfiken poesi,  

och det passar ju bra  

på sommaren!

”Das reboot” av Raphael Honigstein

Det är ju fotbolls-EM i sommar och den här 

boken handlar om hur Tyskland blev bäst 

på fotboll igen. För fotbolls-entusiasten!

”Kungsträdgårdens svarta hål” av Per Johansson
Det här är en gåtfull historia om ett läskigt för- 
svinnande. Man dras in i historien och kan inte 
slita sig förrän man läst klart.

”Upplev Sveriges natur”  
av Martin Emtenäs
Det här är en fantastisk bok om man vill  

få inspiration till upptäcktsfärder runt om i 

Sverige. Den fick mig att upptäcka Tiveden, 

som är en nationalpark i södra Närke. 

BOKTIPS FÖR LATA SOMMARDAGAR Jimmy Jansson ger här sina bästa boktips  
för stranden eller hängmattan…



NATIONALDAGSFIRANDE

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.

Vattentornet på Kronoparken har öppet 
hela sommaren och för den som orkar  
upp för de 234 trappstegen väntar en  
storslagen vy över Karlstad. I tornet kan  
du också se en film om vatten och avlopp, 
fika samt gå tipspromenad.

Öppettider 5–30 juli: 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: 19 juli klockan 
21.30 till midnatt och 28 juli klockan 
21.00 till midnatt. Fri entré.

NJUT AV STANS BÄSTA UTSIKT

Karlstadsbuss har tagit bort turkronorna 
som betalsätt, i stället har det blivit fler 
ombud där du som bussresenär kan köpa 
och ladda Resekort samt köpa enkelbiljett.

Under juni kommer stadsbussarna att 
få betalkortsterminaler där du kan betala 
med ditt VISA- eller Mastercard. 

Boka in Sandgrundsudden första  
helgen i juni, för där kommer det att  
firas nationaldag rejält! Festligheterna 
inleds redan lördag den 4 juni med 
finalen av Svensktoppen nästa som 
direktsänds i P4 Värmland. Senare på 
kvällen blir det gratis sommarkonsert 
med Kristin Amparo.

Söndag den 5 juni klockan 15.00  
blir det friluftsgudstjänst ledd av biskop 
Esbjörn Hagberg. Sedan blir det konsert  
i det gröna med kyrkokören Karlstads 
Motettsällskap och Wermland Operas 
orkester.

Själva Nationaldagen, måndag den 
6 juni, bjuder på ett fullspäckat program 

som inleds med statyvandring i  
centrala Karlstad. Klockan 14.00  
bjuder Karlstadspolitikerna på fika  
i Museiparken och klockan 15.00  
inleds högtidsprogrammet. Det blir 
smakprov ur årets uppsättning av 
Värmlänningarna med Lisa Miskovsky 
och Ole Bang, nya svenska medborgare 
hälsas välkomna, Linda Take högtidstalar 
och så blir det ytterligare ett musikaliskt 
smakprov från Wermland Operas upp- 
sättning av Les Miserables. Firandet 
avslutas med Solstabälgarna som  
spelar på bryggan från klockan 16.30.  
På karlstad.se hittar du fullständigt 
program! Fri entré.

Karlstads stadspark, Mariebergsskogen, 
bjuder som vanligt på ett traditionellt 
midsommarfirande. Kom och klä mid-
sommarstången och dansa loss till Små 
grodorna! Eller ta med picknickkorgen och 
bara njut i parken. Andra aktiviteter under 
dagen är gammaldags midsommarlekar 
med pigorna och drängarna på Sätervallen, 
tipspromenad på temat midsommar och 
så visas en miniutställning av blommor  
i midsommartid på Holken. Firandet  
pågår mellan klockan 12.00–14.00  
på midsommarafton. Fri entré.

Även på Alsters herrgård kommer det att 
firas midsommar med dans och lek kring 
midsommarstången. Nytt för i år är att 
Alsters spelmanslag förstärks av det lite 
yngre spelmanslaget Karlstads spelfolk. 
Och så blir det midsommarbröllop i herr- 
gårdsparken! Brudparet i år heter Marina 
Larsson och Anton Eriksson. Firandet 
inleds klockan 11.45 med resning av 
midsommarstången och pågår fram  
till klockan 15.00. Fri entré.

FIRA MIDSOMMAR I KARLSTAD

NATIONALDAGSFIRANDE
FESTLIGHETER PÅ SANDGRUNDSUDDEN 4–6 JUNI
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Har du ett rum i din bostad som du vill 
hyra ut till en student? Karlstad är fortsatt 
en populär studentstad, men det är svårt 
att hitta boende åt alla nya studenter. 
Karlstads Bostads AB erbjuder hjälp och 
stöd för privatpersoner att hyra ut ett  
rum i sin bostad. Läs då mer och gör en 
intresseanmälan på kbab.se/hjarterum
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VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 8 SEPTEMBER

KBAB SÖKER  
NYA HJÄRTERUM

TURKRONORNA BORTTAGNA


