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– Här finns något för alla, över 700 
evenemang kommer att äga rum 
i Karlstad i sommar – det är im-
ponerande, säger Nina Höjdefors, 
turismchef i Karlstads kommun. 

Nina Höjdefors tipsar om ett 
axplock av allt som händer under 
de kommande månaderna. 

  – Båtbusstrafiken kör i gång 
för säsongen den 1 juni, Alsters 
herrgård fortsätter med de populära 
kulturkryssen, Lars Lerin öppnar 
konsthall i det forna danspalatset 
Sandgrund, konstutställningen i 
Museiparken invigs den 20 juni, 
Karlstad Grand Prix hålls på 
Tingvalla den 19 juli och Lake 
Vänern Tall Ships Race kommer 
hit på besök den 24–28 juli. 

8 I sommar arrangeras en 
rad stora som små evenemang 
runtom i Karlstad. Några av de 
största är nationaldagsfirandet 
i dagarna tre på Sandgrunds-
udden – med Starboyskonsert 
och KBAB:s 70-årsfest – och 
musikfestivalen Putte i Parken i 
Mariebergsskogen den 4–7 juli. 

Nina Höjdefors skickar även med 
en uppmaning till Karlstadsborna: 

– Passa på att njuta av de 
ljumma sommarkvällarna på ute-
serveringarna i vår vackra stad!<

Text: Debora Karlsson
Foto: Øyvind Lund

nina KAN DU GE OSS
DINA HÖJDARTIPS?

För dig som är badsugen 
• Ta båtbussen till Västra Lång-

holmen. Du ser skärgården på ena 
sidan av ön och Vänerns horisont 
på den andra. Västra Långholmen 
har anpassats för personer 
med funktionsnedsättning, med 
nya fina spångar. Ta med egen 
matsäck! 

För dig som gillar att fika 

• Rosteriet i Löfbergs 
Lila-skrapan serverar 
Sveriges godaste kaffe! 

• Ängsbacka utanför Molkom har ett 
mysigt kafé i en vacker miljö. 

För dig som vill kombinera mat med 
musik 

• Att sitta och lyssna på musik och 
äta en bit mat på Café August är 
oslagbart en fin kväll. 

Sommartips

700 val. Nina Höjdefors, turismchef i Karlstads kommun, tänker besöka så många 
som möjligt av stadens 700 evenemang i sommar.

turisMCHefens bÄsta



3K A R L S T A D S  K O M M U N  |  j U N i  2 0 1 2

FOTO: ØYViND LUND

nu

8 Förvandlingen av Sandgrund från danspalats till 
konsthall är snart klar. Den 16 juni bjuder konstnären 
Lars Lerin och hans kollegor in till vernissage. Renovering 
och ombyggnad har fokuserat på att släppa in det 
naturliga ljuset och skapa en flexibel lokal där väggar och 
rum kan förändras efter behov. Utställningen kommer 
att präglas av nya målningar som tidigare inte visats i 
Värmland. Möt redan nu Lars Lerin hemma i ateljén 
vid Vänerns strand. Och upptäck en ny mötesplats 
för konst och kultur i Karlstad.

Namn: Lars Lerin
Född: 1954 i Munkfors
Gift med: Manoel Marques
Bor: Västra Skagene, Hammarö
Yrke: Konstnär och författare
Aktuell: Öppnar sin egen 
konstutställning Sandgrund Lars 
Lerin den 16 juni i Karlstad

Profilen 

TAR LERIN STEGET IN

PÅ SANDGRUND MED 

KONST OCH DAGSLJUS
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8 Snart öppnar Lars Lerins 
konstutställning i det anrika 
danspalatset Sandgrund. Det 
finns förväntan i luften när han 
kliver runt på det som fort-
farande är en byggarbetsplats. 
Samtidigt fortsätter han jobba 
som vanligt hemma i ateljén 
– utan någon direkt tanke på 
framtida utställningar.

ligger också travar av naturböcker. 
Svenska Fågelboken, Upptäck 
Naturen, Fåglarnas beteende, 
Norstedts Stora svampbok är 
några av titlarna. Målningarna 
ska tillsammans med hans egna 
reflektioner bli en bok. 

 – Ju mer jag ser i naturen, desto 
mer lär jag mig och kan upptäcka 
ännu fler nyanser. Måleri går ut på 
att hitta strukturer, ljus och färger. 
Nu vill jag göra klart den här 
boken. 

Följer processen
Många av hans detaljrika natur-
målningar kommer att finnas med 
från början på Sandgrund. För 
övrigt jobbar han på som vanligt – 
alltid utan en tanke på kommande 
utställningar. 

 – Efter frukost tar jag ofta en 
promenad för att få luft innan jag 
går och jobbar. När jag kommer in 
hit händer det saker. Jag brukar se 
till att det blir några timmar varje 
dag. Det är när jag målar jag mår 
som bäst. Några direkta planer för 
dagen har jag oftast inte, förutom 

Extra svart pulverkaffe och skuren 
wienerbrödslängd på bordet. Utan-
för köksfönstret en förmiddagsstilla 
vy över Vänern som hjälper pulsen 
att lugna sig några slag. Här i det 
stora gula huset bor konstnären 
och författaren Lars Lerin sedan ett 
par år tillbaka. Det mindre huset 
på samma tomt är hans ateljé. När 
han höjer blicken från arbetet möts 
han av samma utsikt som från 
matplatsen.

 – Det har inte blivit av att jag 
målat av den ännu. Den ser jag ändå 
hela tiden, säger han, och fortsätter 

att i långa penseldrag ge den 
iranska natthimmeln en blåsvart 
nyans på pappret framför sig.

 Det där är egentligen en 
gammal målning som aldrig blivit 
riktigt färdig. Just nu finns det 
nämligen inte så mycket annat 
att visa upp i ateljén. Allt det nya 
hänger under senvåren på Malmö 
Konstmuseum. Direkt när utställ-
ningen där stänger den 27 maj 
ska de packas för vidare färd mot 
Karlstad och hans nya konstutställ-
ning på Sandgrund.

 Naturen är ett pågående tema i 
hans arbete.

 – Min ambition är att snart av-
sluta det projekt som jag kallar för 
min ”naturlära”, berättar han. Jag 
har i många år, alltsedan jag började 
måla, studerat de små detaljer jag 
hittar i naturen och tagit med mig 
dem som idéer in i måleriet. Det är 
ett sätt för mig att lära mig mer om 
stenar, fåglar, insekter, växter och 
annat som finns där ute.

 Han läser på och får ny kun-
skap. Bland tidningsklipp, bilder, 
penslar, burkar och prylar i ateljén 

Ju mer jag ser i naturen, 
desto mer lär jag mig och 
kan upptäcka ännu fler 
nyanser.
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– Vi vill att många fler ska få 
se Lars måleri, säger Gertrud 
Lefverström, verksamhetsansvarig. 
Bilderna väcker känslor och varje 
gång vi ser dem finns plats för nya 
upptäckter.

Det har varit viktigt för Lars Le-
rin och hans kollegor att inte bygga 
in några begränsningar i lokalerna. 
Därför är många av väggarna 
flyttbara och nya rum kan växa 
fram eller försvinna efter behov. 

 Vad de ska förvänta sig för 
framtiden vill de inte sia om.

 – Här i Karlstad har vi möjlig-
het att hålla öppet hela året och 
en del av Sandgrund avsätts för 
gästutställare, säger Gertrud Lef-
verström. Vi vill nå fler besökare 
och en större publik.

 Vid invigningen kommer Lars 
Lerins egen utställning att främst 
visa fram nya målningar som ännu 
inte visats i Värmland. Men en del 
äldre tavlor ska också finnas med. 
En del besökare har sina favoriter 
och vill känna igen även den tidige 
konstnären.

 Trots större lokaler vill de 
ge besökarna samma personliga 
välkomnande som på Laxholmen i 
Munkfors.

 – Mötet med besökarna sätter 
guldkant på det här jobbet, fortsät-
ter Gertrud Lefverström. Det är 
många som gärna delar med sig 
av sina upplevelser under besöket 
och sätter ord på sina känslor. Det 
uppskattar vi.

 I den inre delen av utställnings-
lokalen blir det kafé för besökarna. 
Och i entrén byggs en liten butik 
för försäljning av kort, affischer och 
böcker i liten skala.

 Sandgrund Lars Lerin skapar 
också utrymme för gästande 

8 Den 16 juni är det vernissage och Lars Lerins konstutställning på 
Sandgrund i Karlstad invigs.

utställningar. Samma dag som den 
stora invigningen har fotokonstnä-
ren Helena Blomqvists utställning 
”The Elephant Girl” vernissage. 
På gästlistan står redan nu också 
Patrik Andiné och Markus Mårten-
son.<

Text: Katarina Averås
Foto: Øyvind Lund

Invigning och vernissage: 
16 juni 2012 med start kl. 12.00 
Öppet:
17 juni 2012–31 augusti 2012,  
tisdag–söndag kl. 11.00–16.00
1 september 2012–tills vidare, 
tisdag–söndag: kl. 12.00–16.00
Måndagar stängt.
Entré: Vuxna 80 kr
Skolungdom 20 kr
Hemsida: www.sandgrund.org

Fakta

när jag vill göra klart något jag 
kanske började med dagen innan.

 – Ju mindre jag tänker efter, 
desto bättre är det. Jag följer pro-
cessen, får lita till min intuition.

 Lars Lerin och hans make 
Manoel Marques, kallad Junior, 
är just nu också bioaktuella i 
Sara Broos dokumentärfilm För 
dig naken. Den berättar om ett 
längtansfullt sökande efter kärlek, 
hur de fann varandra via internet, 
möttes och gifte sig.

 – Det har varit lite plågsamt att 
se sig själv på film, säger han. Jag 
har egentligen inga problem med 
att lämna ut mig, det gör jag hela 
tiden i mina egna böcker. Men det 
här har varit annorlunda. 

 – Men jag är väldigt glad för 
Saras skull, att hennes film har 
tagits emot så bra av publik och 
kritiker. Det spiller kanske över lite 
på mig också, att folk blir intres-
serade av mitt måleri.<

Text: Katarina Averås
Foto: Øyvind Lund

 

KOnstHaLLen KLar

Erfaren. Gertrud Lefverström var verk-
samhetsansvarig på Laxholmen i Munk-
fors och kommer att vara det även på 
Sandgrund Lars Lerin.
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Historia

Stjärnspäckat!
Med festivalen 
Putte i Parken 
skrivs ett nytt 
kapitel i Karlstads 
och Mariebergs-

skogens musikhistoria. 
Mariebergsskogen var under 

1960- och 1970-talen en av 
de mest populäraste scenerna 
i Sverige och tog emot en lång 
rad kända artister på den stora 
friluftsteatern.   

Men det var inte i Mariebergs-
skogen som The Beatles upp-
trädde 1963 utan i Sundstagym-
nasiets aula.  De var ute på sin 
första turné efter genombrottet 
och gjorde sin premiärspelning 
i Sverige just i Karlstad! Efter 
den häftiga konserten förfasade 
sig lokaltidningarna över de 
långhåriga frisyrerna och den 
höga ljudvolymen.   

i Mariebergsskogens musik-
historia är nog den 20 maj 1967 
en av de största ögonblicken. Då 
steg jimi Hendrix upp på scen 
tillsammans med The Expe-
rience. Han återvände faktiskt 
två gånger till samma år! Troligen 
var ljudvolymen hög även då. 

Många fler världsartister har 
spelat i Mariebergsskogen under 
årens lopp.  Till exempel Louis 
Armstrong, Quincy jones, Ray 
Charles, The Kinks, Cliff Richard, 
Beach Boys och Pet Shop 
Boys.  Och inte att förglömma, 
världstenoren josé Carreras. 

Mängder av svenska artister 
har också framträtt där. Ulf 
Lundell, Gyllene Tider, Sahara 
Hotnights och Petter är bara ett 
axplock från den långa listan. 

Nu kommer ännu fler storhe-
ter tack vare Putte i Parken, först 
ut är Kent och Lars Winnerbäck.

Nästa möte för kommunstyrelsen:
20 april och 25 maj. 
Kommunfullmäktiges nästa möte:
15 april och 17 maj. 
Se karlstad.se för tid och plats. 
Kommunfullmäktiges möten sänds 
som webb-TV, direkt och i efterhand, 
via karlstad.se.

Klubbat 

nY sKÄrgårdstur i sOMMar!

SÄKRARE 
VÄG TILL 
STALLET85 procent av ungdomarna ser ljust på 

framtiden. En majoritet av de unga tycker 
att det finns mycket att göra på fritiden. 
Och närmare 80 procent uppger att de 
har lågt intresse för politik. Det visar en 
undersökning som kommunen har gjort 
bland unga i Karlstad om hur de upplever 
sin livssituation. Tryggheten har ökat på 
fritidsgårdar och nöjesställen, medan 
tryggheten i klassrummen har minskat. 
Totalt har 535 ungdomar på högstadiet 
och 824 ungdomar på gymnasiet 
besvarat enkäten, vilket motsvarar 63 
procent av alla tillfrågade. 2008 gjordes 
en liknande undersökning. Målet med 
undersökningen är att kartlägga hur 
ungas situation ser ut lokalt och utveckla 
en effektiv ungdomspolitik. Resultatet i 
undersökningen blir ett viktigt underlag 
i kommunens fortsatta strategiarbete. 
Rapporten ska spridas både till politiker 
och tjänstemän i kommunen samt till 
andra aktörer som på olika sätt jobbar 
med unga. 

KARLSTADS UNGA
HAR FRAMTIDSTRO!

Här hittar du ett urval av de beslut som har tagits i Karlstads kommun nyligen. Protokoll 
och sändningar från kommunfullmäktige finns på karlstad.se under ”Politik & påverkan”.

Nästa möte för kommunstyrelsen: 
5 juni (budgeten), 19 juni och 28 
augusti. Kommunfullmäktiges nästa 
möte: 18 juni och 23 augusti. 
Se karlstad.se för tid och plats. 
Kommunfullmäktiges möten sänds 
som webb-TV, direkt och i efterhand, 
via karlstad.se.

En nyhet i sommar är att du kan åka båt 
mellan Kristinehamn och Karlstad via 
Hammarö. Gå på i inre hamn och hoppa 
av vid Lövnäs, Rävön, Långön, Alvön och 
slutligen Café Pärlan i Kristinehamn. 
Båtlinjen är ett samarbete mellan de 
tre kommunerna Karlstad, Hammarö 

och Kristinehamn med förhoppningen 
att göra skärgården tillgänglig för fler 
människor.

Båten heter m/s Hulda ii och rymmer 
65 passagerare. Den går från inre hamn i 
Karlstad två gånger om dagen, tisdag till 
söndag, från 26 juni till 12 augusti.

Många elever på Sörmons 
ridklubb har påtalat riskerna 
med att ta sig till och från 
klubben på ett säkert sätt, 
eftersom vägen är smal, tungt 
trafikerad och utan belysning. 
Kommunstyrelsen har beslutat 
att trafiksituationen behöver 
förbättras, ett ansvar som 
delas mellan kommunen och 
Trafikverket.

Jimi Hendrix i Karlstad 1967, här 
tillsammans med NWT:s kulturchef 
Mats Dahlberg som skriver om mötet 
i Mariebergsskogens jubileumsbok 
”Då, nu och sedan” (2005).

FOTO
: LAiLA O

H
LSSO

N
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Sandra är utbildad undersköterska 
och sökte sommarjobb hos kom-
munen redan förra året. Arbetet 
resulterade i en timanställning och 
fortsatt jobb under hösten. 

– Bara några dagar efter 
studenten så tipsade en kompis mig 
att kommunen behövde vikarier 
under sommaren. Jag sökte jobbet 
och fick det. Nu jobbar jag nästan 
fulltid, berättar Sandra Andersson, 
21 år och undersköterska på Ruds 
servicehus. 

Vikariepool med fler möjligheter 
I januari startade vård- och 
omsorgsförvaltningen en beman-
ningsenhet för att samla alla 
vikarier i en vikariepool. Syftet 
är att kunna erbjuda vikarier och 
timanställda fler arbetstillfällen och 
skapa fler fasta jobb. Vikariepoolen 
öppnar upp för Sandra att arbeta på 
flera vårdboenden. 

– Alla dagar ser olika ut. Det 
kan handla om allt ifrån att gå 
promenader och vara med på olika 
aktiviteter till att stötta och hjälpa 
till vid behov under lunch och 
läggning, berättar Sandra. Därför 
så blir jobbet aldrig tråkigt. 

Får mycket tillbaka 
De boende på Ruds servicehus ski-
ner upp när Sandra slår sig ner vid 
deras bord. För dem så fyller Sandra 

och hennes kollegor en viktig roll 
både i att skapa trygghet och för 
att finnas till som en hjälpande 
hand i vardagen. 

– I framtiden skulle jag kunna 
tänka mig att läsa vidare till sjuk-
sköterska men just nu så trivs jag 
så bra med det jobb som jag har. 
Det är kul att gå till jobbet och 
man får så mycket tillbaka både 
från boende och anhöriga, säger 
Sandra. <

Text och foto: Evelina Karlsson 

”DET ÄR ALLTID KUL 
ATT GÅ TILL JOBBET!”

700 SOMMARVIKARIER
Vård- och omsorgsförvaltningen 
behöver ungefär 700 sommarvikarier 
för omvårdnadspersonal varje år. 
inför sommaren har vård- och om-
sorgsförvaltningen rekryteringsdagar 
då de sökande intervjuas. i första 
hand söker förvaltningen utbildad 
personal. Som omvårdnadspersonal 
kan man arbeta inom hemtjänst, på 
vårdboende, inom handikappomsor-
gen och som personlig assistent. 

Fakta

I år har 1 500 unga, från klass 
nio till tvåan på gymnasiet, 
sökt feriearbete. Cirka 1 100 av 
dem kommer att få ett jobb och 
en lön mellan 45 och 55 kronor 
i timmen. 

Ungdomarna har kommit 
med önskemål om var de helst 
kan tänka sig att jobba. 

– Många kryssar att de vill 
jobba med barn på fritids och 
förskolor eller i idrottsfören-
ingar. Parkarbete, att plantera 
blommor och rensa ogräs, är 
också populärt, säger Dajana 
Dajic som är ansvarig för kom-
munens feriearbeten. 

Många unga har tagit 
kontakt med arbetsplatserna 
själva och har på så sätt förtur 
till jobb. I övrigt är det först 
till kvarn som gäller. 

– Men till skillnad från 
sommarvikarierna i kommunen 
så får feriearbetarna inte ersätta 
ordinarie personal. Feriejobbet 
är mer som en praktik, där 
ungdomarna får möjlighet att 
prova på olika arbeten.   

Text: Kristina Ohlsson 

8 Karlstads kommun 
erbjuder feriejobb till över 
tusen ungdomar varje som-
mar. Jobb inom förskolan 
och idrottsföreningar är 
populärast. 

1 100 unga 
får ferieJObb

8 Måndagen den 5 mars 
ringlade köerna långa, när flera 
hundra arbetssökande samlades 
på Karolinen för att söka som-
marjobb inom vård och omsorg. 
Äldre- och handikappomsorgen 
behöver runt 700 vikarier varje 
sommar. 

Sandra Andersson är undersköterska på 
Ruds servicehus. 

Dajana Dajic,
ansvarig för 
kommunens 
feriearbeten. 
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Anslagstavlan

HÄr Är KarLstads bÄsta utsiKt!
i juli är du välkommen till vattentornet 
på Kronoparken. Här finns en utställning 
om vatten- och avloppsfrågor där du 
bland annat kan lära dig mer om vad du 
får spola ner i avloppet. Barnaktiviteter 
som vattenexperiment och dataspel 
finns också. Dessutom kan man njuta av 
Karlstads bästa utsikt från vattentornets 
topp. 

KLiPP UR OCH SPARA

Öppettider: 
3–28 juli 
tisdagar–fredagar kl. 09.30–17.00, 
lördagar kl. 09.30–15.00. 
Fri entré. 
Datum för nattöppet bestäms beroende 
på väderläge. Håll utkik på karlstad.se. 

KOM OCH fira MidsOMMar!

Till dans. Bjällerudsflickorna spelar till dansen runt midsommarstången i Mariebergsskogen. FOTO: ERiK MåRTENSSON

Alsters herrgård 
På Alsters herrgård blir det 
folkdansuppvisning från både 
Norge och Sverige. Som vanligt 
blir det lek och dans runt midsom-
marstången som reses klockan 
11.30. Årets midsommarbrudpar 
heter Robert Åslund och Carola 
Jansson.

Bomstad-Baden
Kerstin Andeby, Peter Wanngren 
och Alsters folkdanslag uppträder 
på Bomstad-Badens midsommar-
firande mellan klockan 14 och 17. 
Det blir minitivoli, lottstånd och 
sommarservering.

Mariebergsskogen 
I Mariebergsskogen blir det 
traditionellt midsommarfirande 
med spelmän, folkmusik, sång, 
lekar och dans. Det blir dans 
runt stången och gammaldags 
midsommarlekar på Sätervallen. 
Välj mellan jordgubbstårta i kaféet 
eller egen picknick i gröngräset. 
För tider se mariebergsskogen.se

Solliden, Skåre
Midsommarstången på Solliden 
kläs klockan 15.00. Här blir det 
inte bara ringdans, besökarna får 
också möjlighet att åka traktor.

Träfotere, Hynboholm
Med start klockan 15.00 firas 
det midsommar på Träfotere 
med Grava folkdanslag. Kaffe-
serveringen håller öppet.

Tälleruds hembygdsgård
14.30 kläs stången på Tälleruds 
hembygdsgård. Ulvsby folkdanslag 
bjuder upp till ringlekar.

Väse hembygdsgård
Det blir sång, dans och kul lekar 
för barnen på hembygdsgården i 
Väse från klockan 15.00. Kaffe-
serveringen håller öppen.

Älvenäsparken, Vålberg
Mellan klockan 14 och 16.30 är det 
midsommarfirande i Älvenäsparken 
med lekar och dans kring mid-
sommarstången.

Östra Fågelviks kyrka
Traditionellt midsommarfirande 
blir det på hembygdsgården Kälk-
torpet invid Östra Fågelviks kyrka 
med start klockan 15.00. Ta gärna 
med egen picknickkorg.
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sKOLavsLutningar
Torsdagen den 14 juni är det 
studentutsläpp i Karlstads och 
Hammarös gymnasieskolor. 
• Sundstagymnasiet 12.00 
• Älvkullegymnasiet 14.00 
• Hammarögymnasiet 13.30 
• Nobelgymnasiet 14.00 
• Tingvallagymnasiet 13.00
Fredagen den 15 juni är det 
skolavslutning för eleverna 
i Karlstads grundskolor. På 
kvällen blir det uppträdande 
och massa aktiviteter i Sand-
grundsparken mellan klockan 
18.30 och 23.00.

vÄLJ fLera sPår

K
LiPP UR O

CH
 SPARA

Löptränar du inför Stadsloppet? Det 
finns flera motionsspår att välja på i 
kommunen:
• Edsvalla, 3 km 

Start: Korsningen Edsvalla-
Trossnäsvägen.

• Illanda-Stodene 2,2 km 
Start: Stodeneskogen vid järnvägs-
tunneln.

• Jakobsberg 2,5 km 
Start: Mariebergs iP

• Kronoparken 3,3 km 
Start: 500 meter norr om 
universitetets parkering.

• Molkom 1 km 2,5 km 5 km 10 km
Start: Molkoms iP

• Regementet 3 km 
Start: Korsningen Säterivägen/
Ramgatan vid järnvägsövergången.

• Rud 2,5 km 7,5 km 10 km 
Start: Horsensgatan, en kilometer 
norr om kyrkogården.

• Skattkärr 2,5 km 7,5 km 
Start: Skogvallens iP

• Skutberget 1 km 3,5 km 5 km 
7,5 km 2 x 10 km 
Start: Motionscentralen

• Sörmon 2 x 5 km 
Start: Vägen till TV-tornet

• Tuggelite 2,5 km 2,9 km 5 km 
10 km 
Start: Tuggelitestugan, Skåre

• Tyr-Rud 2,5 km 
Start: Tyrstugan eller Rudsspåret

• Tyrstugan 2,5 km 7,5 km 10 km 
Start: Tyrstugan norr om 
Färjestads travbana

• Ulvsby 2,5 km 7,5 km 10 km 
Start: Gamla idrottsplatsen

• Vålberg 2,5 km 5 km 
Start: SK Nors skidstuga vid väg 45

• Våxnäs 2,5 km 
Start: Våxnäs iP, Våxnäshallen

• Väse 2,5 km 
Start: Guståsgatan/Ringgatan

Till dans. Bjällerudsflickorna spelar till dansen runt midsommarstången i Mariebergsskogen. FOTO: ERiK MåRTENSSON

TExT OCH FOTO: KRiSTiNA OHLSSON

Kort fråga …

Vad ska du göra i sommar?

– Förhoppningvis så kommer 
jag att jobba. jag kommer nog 
att hänga på stan en del och 
umgås med kompisar och åka till 
Bomstad och bada. 

Alexander 
Korsbo, 
Lorensberg 

Inger och Lennart Nilsson, 
Klara 

– Vi åker alltid ut till torpet i 
Rådom i Molkom och så tar vi 
en tur med husbilen, kanske ner 
till västkusten. Eftersom vi bor 
precis vid älven, så har vi det bra 
hemma också på somrarna. 

Charlietta Persson, Haga/Kil

–jag kommer att åka båt inne 
i centrala Karlstad och så 
kommer jag att bada på 

Bomstad. Sedan blir det några 
turer till Stockholm också under 
sommaren. (Berättat genom 
pappa.) 
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ta båtbussen!

knappstadviken. Om du har tur 
kan du få se en bäver komma 
simmande i någon av älvfårorna. 
Båten stannar på båda sidor 
om älven. Runt Knappstadviken 
finns en 4,5 km lång vandrings-
led, strandängar och rikt fågelliv. 

mariebergsskogen är Karlstads 
stadspark. Här finns Lekträd-
gården, Naturum Värmland och 
Lillskogen där du kan titta på 
lantdjur. Här finns också ströv-
områden, fågeltorn och gömslen. 
Parken är öppen alla dagar, året 
om och det är fri entré för alla 
åldrar. Läs mer på 
www.mariebergsskogen.se

Turen Karlstad–Hammarö–Kristine-
hamn kan du ta med m/s Hulda II 
mellan den 26 juni och 12 augusti. 
Båtlinjen är ett samarbete mellan 
Karlstad, Hammarö och Kristine-
hamns kommuner och förhoppningen 
är att den ska locka människor ut i 
skärgården. Båtturen kommer att gå 
från inre hamn två gånger om dagen 
tisdag till söndag i sju veckor. 

Båtbuss nummer 93 som också 
avgår från Inre hamn går mot Jäverön 
och Västra Långholmen, som är 
två sommarpärlor. På Jäverön finns 
sand- och klippstränder, lummiga 
strandskogar och iordningsställda 
vandringsleder. Vid Jäverö Gård finns 
ett kafé där du kan ta en fika. 

Ön Västra Långholmen är perfekt för 
bad med sina härliga klippor. Resan hit 
med båtbussen tar cirka en och en halv 
timme. Från ön har man en fantastisk 
fin utsikt ut över Vänern. Mer informa-
tion finns på karlstadsbuss.se eller ring 
054-540 46 00. <

8 Mellan 1 juni och 31 augusti kan du åka båtbuss på Klarälven mitt i stan. En nyhet 
i sommar är att du även kan åka mellan Karlstad via Hammarö till Kristinehamn. Den 
nya turen angör Lövnäs, Rävön, Långön och Alvön i båda riktningarna.

skoghall. i Skoghalls centrum 
finns flera trevliga butiker förutom 
mataffärer och restauranger. 
Lillängshamnens fiskrökeri 
erbjuder fisk från Vänern.

På de flesta brygghållplatser 
finns en semafortavla. 
Fäll upp den för att signalera 
att du vill åka med.

BÅTBUSSLINJER

den nya båt-
buss-appen ger 
guidning och 
information om 
de platser du 
passerar. 
Appen finns 
på svenska, 
engelska, tyska 
och spanska. 
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orrholmen. i parkleken Orrleken 
finns en lekpark och badstrand, 
badbryggor, fiskebrygga, strand-
grill, utedass, grillmöjligheter, 
kafé och kanoter att hyra/låna.
Besök också det omtalade 
garaget med konst och 
klassisk musik.

residenset. Båten lägger till vid Älvgatan en-
dast en kort promenad från stadskärnan. Du 
kan promenera längs älven i kvarteret Almen 
som klarade sig från den stora branden 1865. 
Här finns några av stadens äldsta byggnader. 
Mittemot residenset står en staty av Karl ix, 
stadens grundare. Fortsätt mot Stora torget 
där du kan byta till buss eller stanna kvar och 
shoppa och fika i city. Det finns också många 
uteserveringar att slå sig ned vid.

inre hamn. Sommarkvällar 
fylls inre hamn med människor 
på de många uteserveringarna 
och restaurangerna i området. 
Båtarna ligger på rad längs kajen 
i gästhamnen och stämningen är 
hög. Det är också nära till 
Stadsträdgården där du kan 
promenera bland vackra träd 
och växter. 

lövnäs. Här angör båten Lövnäs 
brygga. Du kan promenera till 
Hammarö kyrka. Hammarö 
hembygdsgård och sockenstugan 
ligger alldeles intill.

Café slusswakten. i Pråm-
kanalen, byggd på 1830-talet, 
finns Karlstads enda sluss. 
i biljettstugan kan du förköpa 
biljetter till Karlstad runt. 

Café august. Båten lägger till 
vid Café August brygga på södra 
sidan om Kanikenäsholmen. Här 
arrangeras bland annat musik-
kvällar, se www.cafeaugust.se

västra långholmen. Ta en tur 
till en fantastisk ö i vår vackra 
skärgård. En spång har byggts 
på ön så att du som har en 
funktionsnedsättning kan ta dig 
över till öns södra sida. Här kan 
man se ut över vänern och inte 
skåda land så långt ögat når.

PRISER OCH INFORMATION 

Din biljett är giltig för resa och övergång i upp till 60 minuter från köpet på linje 
91 och 94. Ska du resa i mer än 60 minuter med någon av dessa linjer får du 
köpa ny biljett.

Alla biljetter och produkter som är giltiga på våra bussar är även giltiga som 
färdbevis på båtbussarna.

Karlstad runt, linje 92, kan endast förbokas. Bokning sker i biljettstugan vid 
Slussen eller via telefon 0722-270620.

Vi reserverar oss för att vissa avgångar kan vara fullsatta. Vid för högt/lågt 
vattenläge i älven reserverar vi oss för att trafiken kan ställas in med kort varsel. 
Båtbussarna omfattas inte av resegarantin.

Ska du åka båtbuss och har en funktionsnedsättning kontakta Karlstadsbuss.

Har du några frågor? 
Välkommen att höra av dig till Karlstadsbuss, Västra Torggatan 26, 
Bibliotekshuset, 651 84 Karlstad. Tel 054-540 46 00. Fax 054-18 67 62 

87

PRISER

Skolung.
0-19 år

Senior
65-  år

Ungdom
20-25 år

Vuxen
26- år

Student
26- år

Studietakt 
minst 75%

Enkelbiljett 23 kr 22 kr 14 kr 23 kr 23 kr

Reskassa 16 kr 16 kr 9.60 kr 16 kr 16 kr 
Respass

Karlstad runt (guidad tur) 46 kr 44 kr 28 kr 46 kr 46 kr

Karlstad runt (guidad tur) 32 kr 32 kr 19.20 kr 32 kr 32 kr
Respass

Jäverön  23 kr 22 kr 14 kr 23 kr 23 kr

Jäverön  16 kr 16 kr 9.60 kr 16 kr 16 kr 
Respass

Västra Långholmen 46 kr 44 kr 28 kr 46 kr 46 kr

Västra Långholmen 32 kr 32 kr 19.20 kr 32 kr 32 kr
Respass

Endags-biljett (kl 00-24)     50 kr  50 kr 50 kr 50 kr 50 kr

Tredagars-biljett     100 kr  100 kr 100 kr 100 kr 100 kr

Cykel (får medtagas i mån av plats) 23 kr 22 kr 14 kr 23 kr 23 kr

*

*

Din biljett är giltig för resa och övergång i upp till 60 minuter från köpet.

sandgrund. På Sandgrundsudden finns 
Värmlands museum med utställningar   
som guidar dig genom 10 000 år av 
Värmländsk historia. Besök konstmuseet i 
Cyrillushuset eller Lars Lerins nya konsthall 
som öppnas i gamla Sandgrund den 16 juni. 
Runt knuten finns vackra Sandgrundsparken 
med trädäck och gräsmattor där man kan 
ha picknick. Läs mer på karlstad.se på www.
varmlandsmuseum.se och www.sandgrund.org
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I dagarna är det dags att placera 
ut årets sommarblommor runt om 
i kommunen. Trots att blomster-
prakten blir ny för de flesta av oss 
är planeringen och förberedelserna 
något som Kiki Gillenäs har jobbat 
med i över ett år. Det är nämligen 
så långt innan som natur- och 
parkenheten sätter sig ner och 
spånar fram vilket tema bloms-
terplanteringarna ska ha. Utifrån 
temat jobbar Kiki sedan vidare och 

8 Det är mycket som ska hända 
för att Karlstad ska blomstra 
varje år. En av dem som håller 
i trådarna är kommunens 
trädgårdstekniker Kiki Gillenäs. 
Hon är med och bestämmer vilka 
växter som ska finnas, i vilka 
färger och hur de ska skötas.

väljer ut vilka sorter och färger som 
ska pryda Karlstad och har kontakt 
med odlare och leverantörer. Och 
det är en hel del att tänka på. Totalt 
kommer Karlstad att smyckas med 
40 000 olika plantor i sommar.

Lyskraft som tål 
Årets tema är ”lyskraft” och går i 
färgerna orange, vinröd, lime och 
vit. Blommorna består huvudsakli-
gen av små- och storblommiga pe-

grönt & SKÖNT I STAN 
I SOMMAR IGEN!

tunier och även en del pelargoner, 
lobelia, nemesia och så vidare. Att 
valet föll på just de här sorterna är 
en kombination av skäl.

– Petunierna är fina, tåliga och 
lättskötta och finns i många färger. 
De klarar av att stå i gatumiljön 
och allt vad det innebär och de 
klarar även torka bra. Tidigare år 
har Flitiga Lisa använts mycket 
på grund av sin stora variation av 
färger men den har drabbats av en 
svampsjukdom så den vågar vi inte 
använda längre, förklarar Kiki. 

Nu pågår planeringen för nästa 
år för fullt och temat är redan be-
stämt. Vad det är får allmänheten 
dock vänta på. 

– Det kan vi ju inte avslöja re-
dan nu, säger Kiki med ett leende. 
Det är en överraskning.<

Text: Annica Granlund

SATSA PÅ BRA JORD!
• Plantera inte ut blommorna för 

tidigt. Frostnätter och kyla kan 
skada växterna.

• Satsa på bra jord. 
• Använd rätt gödning. Blommande 

växter kräver annan ”mat” än de 
som är gröna.

• Ha tålamod. ibland tar det tid för 
en växt att stå i full blom.

• Njut! 

Gröna tips

Proffs. Kiki Gillenäs, trädgårdstekniker, 
och jenny Högberg, trädgårdsmästare, 
smyckar Karlstad med blommor varje år.

TExT: AN
N

iCA G
R
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LU
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8 Karlstad har blivit festivalstad. 
Den 4 till 7 juli kommer tusentals 
musikglada besökare till Putte i Parken. 
Festivalområdet i Mariebergsskogen fylls 
av konserter och underhållning från fyra 
scener, utställare och mat från världens 
alla hörn. Arrangören Niclas Lagerstam 
vill bjuda in till Sveriges skönaste 
festival.

– Det här är en jättechans för oss att 
få visa upp soliga Karlstad för massor 
av nya besökare, konstaterar Marie-
bergsskogens vd Anna Lööf Falkman.

Melissa Horn kommer till
Putte i Parken, 

fredag 6 juli.

FOTO: UNiTED STAGE

4–7 JuLi 

BLIR KARLSTAD 

FESTIVALSTAD

CHris COrneLL (us)
Kent
Lars WinnerbÄCK
gavin degraW (us)
fLOgging MOLLY (us)
tHåströM
tinie teMPaH (uK)  HanK 3 (us)
seetHer (sa)  tiMbuKtu
KaPten röd  
MarKus Krunegård
den svensKa bJörnstaMMen
sLagsMåLsKLubben
tHe sOundtraCK Of Our Lives
ane brun (nO)  MeLissa HOrn
graveYard  faMiLJen
JaKOb HeLLMan & nerverna
dePOrtees  WeePing WiLLOWs
freddie WadLing
JOnatHan JOHanssOn

rObert franCis (us)   eLi ’PaPerbOY’ reed (us)
Linnea OLssOn   MurKage (uK)   
YOung guns (uK)   saMLing   
david tOrt (es)   sWanKY tunes (ru)
diMitri vangeLis & WYMan   MOrd fustang (ee)
Lunde brOs.   disfunKtiOn (nL)   rÄfven
stYLe Of eYe   nOOnie baO   CaOtiCO
siMian gHOst   vånna inget   LiLLa sÄLLsKaPet
aLina deveCersKi   nause   fibes, OH fibes!
faCtOrY brains   fritJOf & PiKanen
gnuCCi banana   L-Wiz
Masquer   Mrtn   satan taKes a HOLidaY
side effeCts   tHOMas stenströM
WaYne & WOOds   WinHiLL/LOseHiLL
JOnas Lundqvist   CitY
vuLKan   rOugH diaMOnd CLub

ARTiSTER:

13 j U N i  2 0 1 2
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Att det är stora konserter i Mariebergs-
skogen är inget ovanligt för djuren 
i Lillskogen. En skillnad är dock att 
festivalen pågår mer intensivt, fler dagar 
i sträck. När parken övergår från att 
vara öppen för allmänheten till att vara 
festivalområde, skyddas Lillskogens djur 
av ett extra staket och vakter. 

– Vi har djurskötare på plats fler tim-

ExTRA DJURKOLL I LILLSKOGEN

dags FÖR ”SVERIGES
SKÖNASTE FESTIVAL”!  

8 Hej där Niclas Lagerstam, festivalgeneral. ”Sveriges skönaste 
festival” – vad menar du med det?

fantastiska naturen och vattnet är 
en fin inramning. Folk i alla åldrar 
mår bra, trivs och har kul.

Hur vill du att Karlstadsborna ska 

märka av festivalen?

– Jag vill att Putte i Parken ska 
bidra till att Karlstad blir en 
ännu mer levande stad. Festival 
är glädje och den kommer att 
sprida sig i hela stan. Jag hoppas 
på runt 10  000 besökare per dag 
och de kommer att spendera sina 
pengar här, det ger bra intäkter till 
företagen, butiker och restauranger. 
Karlstad tar plats på festivalkartan!

Har du lyckats boka dina drömartister?

– Jag tycker att vi kan presentera 
en riktigt bra lineup. Vi vill växa 
långsamt, etablera oss som festival 
och komma in i Mariebergsskogen 
på ett bra sätt. Vår ambition i år 
har inte varit att boka de största 
utländska artisterna. 

– Jag är stolt och glad över att 
kunna bjuda på ett mycket starkt 
svenskt program med till exempel 
både Kent och Lars Winnerbäck. 

De är de just nu största festivalar-
tisterna i Sverige!

Och det blir fler festivalscener, eller hur?

 – Ja, det är en utveckling av 
festivalen. Under de här dagarna 
blir det spelningar också på flera 
av krogarna i centrum. Även här 
gäller festivalpasset. Till skillnad 
från i Mariebergsskogen kommer 
här dock att finnas åldersgränser 
för inträdet.<

Text: Katarina Averås

Läs mer på www.putteiparken.se och 
www.mariebergsskogen.se.

– Jag vill att festivalbesökarna ska 
få med sig en känsla hem som sätter 
sig som ett minne i hela kroppen. 
En längtan tillbaka till sommarens 
bästa kvällar och nätter. Musiken 
är naturligtvis vårt fokus, men hela 
det festivalområde vi bygger upp 
ska bidra till upplevelsen. 

Tänk dig att det redan är den 4 juli. 

Vad finns här?

– Det är ett myller av människor, 
utställare, matvagnar, restaurang-
områden. I Mariebergsskogen finns 
fyra scener – två stora scener samt 
Teaterscenen och Holken. Här 
hörs musik från olika håll. Den 

mar på dygnet, samtidigt som arrangören 
har egna vakter och bevakning i parken, 
berättar Pia Karlsson, djurparksansvarig. 
Dessutom är ju själva festivalområdet 
förlagt en bit från Lillskogen.

Du kan besöka djuren som vanligt 
under dagtid. information om öppettider 
finns på www.mariebergsskogen.se.

Kent.

Niclas Lagerstam, festivalgeneral. 
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8 Alla som är vana att besöka 
sin stadspark Mariebergsskogen 
kan självklart göra det också 
under festivalveckan. Festivalen 
är lokaliserad till ett särskilt 
område och pågår därför inte i 
hela parken.

– Det är naturligtvis en stor 
tillgång för oss som bor i Karlstad 
att Mariebergsskogen finns och 
en anledning till att arrangörerna 
vill vara just här, säger Anna Lööf 
Falkman.

Festivalen stärker Karlstad som 
evenemangsstad. Den är ett stort 
samarbetsprojekt som involverar 
medarbetare från de flesta av kom-
munens olika verksamheter. 

– Vi hoppas att också alla våra 
studenter nu ska hitta hit, fortsätter 
Anna Lööf Falkman. Tillsammans 
vill vi ge besökarna ett soligt 
välkomnande och en riktigt bra 
upplevelse av Karlstad. 

För de mer långväga gästerna 
så förvandlas Sommarros fotbolls-
planer till tillfällig camping som 
rymmer runt 5 000 personer. För 
att få en plats på campingen så 
måste man ha fyllt 15 år samt ha 
köpt ett fyra dagars festivalpass. 

Från måndagen den 9 juli ska 
allt vara som vanligt igen i Marie-
bergsskogen med bad, rundturståg 
och sommarens program.<

Text: Katarina Averås

OvanLig veCKa

Med tusentals besökare i stan är det ett tips att 
låta bilen stå och istället välja kollektivtrafiken. 
Under festivaldagarna förstärker Karlstadsbuss 
linje 12 som går från Stora torget i riktning mot 
Mariebergsskogen. Uppdaterad information 
kommer att finnas på www.karlstadsbuss.se. Du 
kan som vanligt också ringa till Karlstadsbuss 
Kundcenter på telefon 054-540 46 00 för att få 
veta vad som gäller för både bussar och båtbussar.

fLer bussturer

Det här är en 
jättechans 
för oss 

att få visa upp 
soliga Karlstad för 
massor av nya 
besökare.

Anna Lööf Falkman,
Mariebergsskogens vd 

Anmälan till Blås grönt görs tillsam-
mans av föräldrar och ungdomar i 
förväg på www.putteiparken.se. 
Under festivaldagarna mellan 
klockan 23 och 02 finns sedan möj-
lighet att blåsa i en alkoholmätare. 

Den som blåser grönt får direkt 
en liten present, samtidigt som 
ett sms eller mejl skickas som 
bekräftelse till föräldern. Alla som 

Tinie Tempah. Flogging Molly.

Slagsmålsklubben. Ane Brun.

FO
TO
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deltar har även chans att vinna fina 
priser, bland annat festivalpass till 
Putte i Parken 2013. 

– Jag gillar kampanjen, säger 
Magnus Wallgren, som jobbar 
med alkohol- och drogfrågor hos 
kommunen. Det är frivilligt att 
delta och innebär en trygghet för 
föräldrar som låter sina unga vara 
med på festivalen.<

8 Putte i Parken och Karlstads 
kommun samarbetar för att 
belöna unga mellan 13 och 17 
år som avstår från att dricka 
alkohol. 
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starbOYsKOnsert,

Hard Rain fyller centrum
8 Fotografen Mark Edwards foton har fått stor uppmärksamhet 
världen över. Mellan den 5 och 25 juni visas hans 50 meter långa 
utställning om hållbar utveckling – mitt på Drottninggatan i Karlstad.

Sverige är första landet i världen 
utanför England som visar Hard 
Rain: Whole Earth, utställningen 
om hållbar utveckling med fokus 
på lösningar som redan finns 
tillgängliga idag. Premiären var i 
slutet av maj i Lund och Karlstad 
är en av nio svenska städer som får 
besök av utomhusutställningen.

– Det är fantastiskt att vi får 
den här utställningen till Karlstad 
och att vi själva får vara med och 
visa vad vi gör. Klimatförändring-
arna är något som angår oss alla, 
därför är det viktigt att vi alla drar 
vårt strå till stacken, säger Ulf Ny-
qvist, biträdande kommundirektör 
i Karlstad.

Strofer ur Dylans ”Hard Rain”
Hard Rain hette den första 
utställningen från 2006 som var 
ett samarbete mellan den brittiska 
fotografen Mark Edwards och 
sångaren Bob Dylan. Edwards 
foton av människor och miljöer 
från 150 länder världen över pre-

5
Juni i år bjuder Karlstads 

kommun på gratiskonsert 
med Starboys för tredje året 
ute på Sandgrundsudden. 
Redan klockan 18.00 drar 
programmet igång med 
finalen av Svensktoppen 

nästa som direktsänds i P4 Värmland. 
19.00 sjunger trion Sofie, Andreas och 
David sånger av Simon & Garfunkel. 
19.15 får idrottare som blev svenska 
mästare under 2011 förtjänstmedaljer. 
19.30 börjar Starboys konsert.

senterades alla med en strof ur Bob 
Dylans låt ”Hard Rain”. Bilderna är 
kopplade till klimatförändringen, 
befolkningsökningen och hur vi 
använder jordens resurser.

I Hard Rain-utställningen stod 
problemen i fokus, i uppföljaren 
Whole Earth, som visas i Karlstad, 

pekar Mark Edwards istället på 
möjliga lösningar på utmaningarna 
i den tidigare utställningen. Den 
här gången använder han sina bilder 
för att uppmana medborgare och 
makthavare att gå från insikt och 
kunskap till handling och föränd-
ring till en mer hållbar livsstil.

HiV-positiv vårdare tar hand om en 
patient som är döende i AiDS.
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Hållbar utveckling

Exempel på vad Karlstads kommun gör 
för hållbar utveckling:
• Rådrummet ger Karlstads medborgare 

goda råd inom bland annat energi- och 
klimatfrågor, avfalls- och transportfrågor. 

• Karlstad var först i Sverige med att 
utses till Fairtrade City-huvudstad tack 
vare den positiva utvecklingen kring 
Fairtrade-produkter.

• Det görs kontinuerliga mätningar av 
luftföroreningarna i centrala Karlstad.

• Kommunen arrangerar klimatutbild-
ningar för alla anställda och erbjuder 
kurser som leder till att företagen kan 
miljödiplomeras.

• Karlstad omnämns som ett föredöme i 
kampanjen Making Cities Resilient, 
kring det förebyggande arbete som 
görs för att klara av de klimatföränd-
ringar vi står inför. Karlstads kommun 
arbetar för att ha en god beredskap 
mot riskerna för översvämning i 
Klarälven och Vänern.

• 100 miljoner kronor har kommunen 
satsat på att göra kommunens fastig-
heter mer energisnåla genom projektet 
EPC, Energy Performance Contracting. 
Miljö- och energisatsningen väntas 
vara återbetald på 10 år.

• Det har installerats solenergianlägg-
ningar på flera platser i kommunen, 
bland annat på Skutbergets motions-
central och Nyeds skola. Solfångare 
installeras för att producera varmvat-
ten, solceller producerar el till kom-
munens fastigheter.

natiOnaLdagsfest OCH tårtKaLas!

6
Juni Nationaldagsfirandet i Sand-

grundsparken börjar klockan 
14.00 då kommunfullmäktiges 
ledamöter bjuder på fika till 
tonerna av Betlehemskyrkans 
musikkår. Samtidigt avgår 
Förvarsutbildarnas musikkår 

från Karlstad Teater. 14.30 blir det uppvis-
ning från Värmlänningarna på Sandgrundsud-
den och 15.00 startar högtidsprogrammet. 
Wermland Operas orkester spelar med 
solister och sångföreningen Manhem. Lands-
hövding Eva Eriksson håller högtidstal och 
Karlstads nya svenska invånare uppvaktas. 
16.00 spelar Solstabälgarna på bryggan.

7
Juni

– Karlstad får också möjligheten 
att visa upp hur vi arbetar med 
hållbar utveckling. Det här är en 
utställning som ingen Karlstadsbo 
får missa, säger Jenny Brodén, pro-
jektledare på Karlstads kommun.
Den 5 juni klockan 16.00, på 
Världsmiljödagen, invigs utställ-

ningen på Soltorget i Karlstad av 
kommunstyrelsens ordförande i 
Karlstad, Per-Samuel Nisser (M). 
Även Mark Edwards och Dag 
Jonzon från SIDA kommer att 
finnas på plats.<

Flyktingfamilj som lever i ett av Mexico Citys ytterområden.
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KBAB firar sin 70-års dag 
med födelsedagsfest på 
Sandgrundsudden och en 
70 meter lång tårta. Alla 
är välkomna att delta i 
festligheterna, oavsett om 
du är hyresgäst eller inte. 

Programmet börjar klockan 15.00 med 
invigning. Sen blir det uppträdande fram 
till klockan 19.00 med bland andra 
Christer och Cecilie Nerfont, Topcats, 
buktalaren Zillah och apan Totte, 
komikern och skådespelaren Kristoffer 
Appelqvist, johan Östling från Starboys 
samt flickkören Clavinova.

Globala. Som en fortsätt-
ning på Globala Karlstad 
kommer nu utställningen 
Hard Rain: Whole Earth.
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Det är gratis gympa utomhus på många platser i Karlstad 
under sommaren. Vid stora gräsmattan i Mariebergs-
skogen har Friskis & Svettis bland annat medelgympa på 
måndagar och onsdagar mellan 11–27 juni och 11–25 
juli. Se friskissvettis.se för tider och fler pass. 

På tisdagar klockan 18.30 under vecka 24–25 och 33 
till 34 arrangerar Yogaskolan yoga i museiparken. 
För tider se yogaskolan.org/karlstad

gYMPa OCH YOga gratis

Folkfest för både elit och motionärer 
8 Den 11 och 12 augusti får Karlstad 
en folkfest när motionärer och eliten möts i 
triathlon och Karlstadssimmet. 

Det är första året som triathlon avgörs i Karl-
stad. Idén föddes för ett år sedan hos Karlstads 
triathlonprofiler, Johan Hellström och Pär 
Johansson. Nu hoppas de på en riktig folkfest 
i mitten på augusti och målet är att Karlstad 
triathlon ska bli känt som Sveriges bästa.

Tävlingen består av tre delmoment: simning, 
cykling och löpning. Det finns två olika klasser 
att välja mellan. Supersprinten är den lite lätt-
tare (400 meter simning, 20 kilometer cykling 
och fem kilometer löpning.) Olympiska banan 
är tuffare (1  500 meter simning, fyra mil på 
cykel och en mils löpning.) All växling sker 
inne i Löfbergs lila arena, vilket gör Karlstad 

Tommy Körberg, The Refresh-
ments, Starboys och Dublin 
Fair är några av artisterna som 
uppträder på Café August i 
sommar. Det finns också möjlig-
het att prova på tango. 20-års-
jubilerande Packmopedsturnén 
stannar till i trädgården den 27 
juli med en extraföreställning 
den 28 juli. Några av artisterna 
i år är Göran Samuelsson, Mats 
Ronander, Anna Stadling, Patrik 
isaksson och Moneybrother. 
årets turné blir den sista för 
packmopedsgänget. 

TANGOTEST PÅ
CAFé AUGUST?

triathlon till Nordens enda tävling med växling 
inomhus. 

Dagen innan triathlontävlingen, den 11 
augusti, avgörs Karlstadssimmet. Deltagarna 
simmar tre kilometer simning nedströms i 
Klarälven, från Löfbergs lila arena till Sand-
grundsparken. Publiken kan följa de tävlande 
hela vägen längs älvkanten.

Arrangörer för evenemanget är triathlonklub-
ben Lactat3 och Great Event of Karlstad. 

Läs mer på karlstadtriathlon.se<
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 Den 8, 9, 10, 12 och 14 juni visas 
Sara Broos film ”För dig naken” 
om konstnären Lars Lerin på 
Arenan i Bibliotekshuset. 
  Under juli och augusti är det 
     premiär för flera andra filmer: 
         ”Nathalie”, ”Jiro Dreams of Sushi”, 
            ”Terraferma”, ”Elena”, ”Jag Anna” och 
     ”Jag minns en sommar”. Läs mer 
                         på karlstad.se/arenan.

 biO för regniga KvÄLLar

Även Mariebergsskogen bjuder in till 
Nationaldagsfirande den 6 juni. Stadspar-
ken pryds med blågula flaggor och 
det blir mycket kul för barnen. Kamel-
mannen guidar genom den fartfyllda 

föreställningen Djurovision Song Contest klockan 13.00. 
Terrassen serverar Nationaldagsbuffé och det blir loppmark-
nad och tipspromenad.

FIRA NATIONALDAGEN

–jag ska gå på Putte i Parken, 
det är det enda som jag har be-
stämt. Och på Bruce Springsteen 
på Ullevi den 28 juli.  i övrigt 
ska jag ta det lugnt och vara i 
stugan. 

Jimmy 
Rönngren,
Herrhagen 

- jag kommer att hjälpa min fru 
en hel del, som är krögare på 
Almars krog. Annars blir det väl 
en del evenemang och utflykter. 

Albin 
Norén, 
Skåreberget

TExT OCH FOTO: KRiSTiNA OHLSSON

Kom och se friidrott i världsklass 
på Tingvalla iP den 19 juli. Förutom 
friidrottsföreningen iF Götas alla lands-
lagsaktiva, kan du räkna med att få 
se både nationella och internationella 
stjärnor ladda inför olympiska spelen i 
London som äger rum i slutet på juli och 
början på augusti. Karlstad Grand Prix 
direktsänds i TV4 Sport. 

nYtt stadsLOPP
Den 16 juni är det dags igen för Stadslop-
pet i Karlstad. För 33:e gången är det 
tusentals deltagare som springer, går eller 
åker inlines genom stan. Nytt för i år är 
mixklassen, med både en mils löpning och 
en mil på inlines. 

Runt 4 000 personer brukar delta på 
Stadsloppet och ytterligare ett par tusen 
i miniloppen. 

– Det går bra att anmäla sig ända 
fram till startskottet går, hälsar Ellinor 
johansson på iF Göta. 

Laddar för Os
På tingvaLLa

Kort fråga …

Vad ska du göra i sommar?

Ronny Fougelberg och 
Leif Berg, Skoghall

Ronny: – Vi är ute och cyklar två 
dagar i veckan och upptäcker 
Hammarö- och Karlstadsområ-
det . Det kommer vi att göra i 
sommar också. Sen blir det till 
att hålla utkik på evenemangs-
kalendern på karlstad.se om vad 
som händer i stan. 

Leif: – Förutom att cykla så kom-
mer jag även att spela en del 
golf och så går jag och Ronny på 
gympapass två dagar i veckan. 
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KONSTRUKTÖR: OxUDDE MEDiA
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KONSTRUKTÖR: OxUDDE MEDiA

Lös krysset – tävla om biljetter till Karlstad Grand Prix och turkronor
Det räcker med att lista ut orden som ska skrivas in i de 
färgade rutorna i krysset. Mejla lösningen till korsord@
karlstad.se eller skicka in kupongen med lösningen till:
Karlstads kommun, informationsenheten, 651 84 Karlstad. 

Rätt lösning: 

Märk mejlet eller kuvertet med ”Lösning korsord”. 
Senast den 18 juni vill vi ha lösningen. 
Vinnarna publiceras på karlstad.se den 21 juni. 
Rätt lösning i aprilnumret: Dags för försommarfägring.

Bland de med rätt lösning vinner två personer två biljetter 
vardera till friidrottstävlingen Karlstad Grand Prix. Ytterligare 
fem personer med rätt lösning vinner turkronor till båtbus-
sarna värde 100 kronor. 

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Telefon: 

Krysset 


