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VI I KARLSTAD 

25-årige Pete från Kongo tvingades fly för att kunna  
leva som öppet homosexuell. I hemlandet riskerade  
han att bli fängslad och dödad när det kom fram att  
han inte vill gifta sig med en kvinna.

– DET ÄR TABU, så mina föräldrar  
ville inte veta av mig och släkten kan 
döda dig om de vill, det är okej och  
inte ovanligt i Kongo, säger Pete.

Pete har bara bott i Sverige i två  
och ett halvt år, men pluggar redan  
på universitet och talar fem språk.  
Han har ett stort samhällsengagemang 
och drömmar om att jobba åt FN. 

Tonårstiden hemma i Kongo blev  
tuff och han tvingades fly från familjen 
som 17-åring när det blev uppenbart för 
omgivningen att han är homosexuell. 
Han hamnade först i Kenya, men där blev 
han angiven för polisen som homosexuell 
och kunde aldrig känna sig trygg. 

Genom FN:s flyktingorgan UNHCR 
fick han hjälp av personer som förstod 
hans situation och 2020 kom han till 
Sverige som kvotflykting. Här togs han 
emot av Petra Jensen, socialsekreterare  
i Karlstads kommun. 

– Vi blev hämtade  
i en bil som hade 
prideflagga och 
då minns jag  
att det kändes 
tryggt och jag 
tänkte här är  
jag fri.

– Det är 
viktigt för oss att 
skapa en trygghets-
känsla hos de som riskerat 
sina liv och visa att här får man älska  
vem man vill, säger Petra Jensen. 

Hon berättar att hon träffat flera 
utrikesfödda flyktingar som lever i 
heteroäktenskap mot sin vilja, enbart  
för att inte bli uteslutna ur sin familj. 

– Vi behöver sprida mer kunskap om 
hur det ser ut i resten av världen för att 
öka förståelsen för de HBTQI-personer 
som är utsatta och måste fly.

HYLLA KÄRLEKEN  
MED WERMLAND PRIDE 

Karlstad ska vara en kommun för  
alla. Kom och gå med i Wermland Prides  

Prideparad – en stor folkfest som brukar locka  
många Karlstadsbor. När: Lördagen  

den 3 september. Prideparaden startar  
klockan 15, övriga programmet börjar  

klockan 10. Plats: Museiparken.  
Läs mer om programmet på  

Wermland Prides  
Facebooksida

Även om Karlstad och Sverige har skänkt 
Pete en frihetskänsla så har det gått upp 
för honom att det finns fördomar och  

hat riktat mot HBTQI-personer 
även här. Än känner han sig 

inte tillräckligt trygg med 
att visa sitt ansikte och 
ha med sitt riktiga 
namn i tidningen.  
Men han ser verkligen  
fram emot att gå i 
Prideparaden den 

3 september till- 
sammans med sin 

pojkvän. Det blir hans livs 
första och som han har längtat. 

– Det ska bli jättekul och jag vill 
att Sverige ska veta hur tacksam jag är. 
Tack regeringen och alla svenskar som 
gjort att jag fick komma hit, säger Pete.

Petra Jensen kommer också gå med  
i årets prideparad och hon hoppas på  
stor uppslutning från alla håll och  
kanter oavsett sexuell läggning. 

– Jag hoppas alla känner sig 
välkomna att gå med och fira, säger 
Petra Jensen.   Text och foto: Jenny Eriksson

JAG ÄR SÅ TACKSAM OCH LYCKLIG
PETE SER FRAM EMOT SIN FÖRSTA PRIDEPARAD

Petra Jensen, social- 
sekreterare i Karlstads  
kommun, tog emot Pete  
då han kom till Karlstad.

tel:0545400000
mailto:katarina.aleklint%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad
mailto:linda.olsson%40karlstad.se?subject=Vi%20I%20Karlstad


– KARLSTAD ÄR VERKLIGEN EN 

jättebra studentstad. Det är nära till  
allt och människorna är varma och 
välkomnande.

Murat Petrov valde Karlstad för  
att han ville flytta till en stad där han 
kunde få en nystart och hitta nya  
vänner. Han kom till Värmland  
utan förväntningar.

– Jag hade inte hört så mycket om 
Karlstad så jag blev positivt överraskad. 
Det är hur fint som helst här.

Förutom att personen ska vara en  
god ambassadör och representant  
för Karlstadsregionen så ska Årets 
Sola uppfylla följande kriterier: 

• Vara inspirerande – och bidra till  
en livlig och inspirerande region. 

• Vara driftig – går gärna från ord till 
handling och vill hitta nya vägar. 

Känner du någon som är inspirerande, driftig och  
en glädjespridare? Kanske är det Årets Sola 2022! 

• Ha ett gott bemötande  
och vara en glädjespridare. 

Senast den 30 september vill vi ha 
förslagen. En jury utser sedan vinnaren 
bland de nominerade. Vinnaren får 
förutom äran en fin statyett och 20 000 
kronor. Årets Sola 2022 presenteras på 
galan 100° Karlstad den 11 november.

Han bor på Herrhagen och upplever  
att det är nära till det mesta. 

– Det finns mycket för studenter. 
Caféer, restauranger, krogar att festa  
på och butiker.

Han ger Karlstad en stark fyra av fem 
i betyg som studentstad. Det han saknar 
är en större mötesplats för studenterna 
inne i stan och fler lågprisbutiker.

– Det är dyrt att fika och äta ute  
så en lågprisbutik nära universitetet 
skulle vara bra.

När han har pluggat klart vill han jobba 
med projektledning och kombinera sina 
två intressen ekonomi och teknik. 

Vad kan få dig att stanna i Karlstad?

– Jag är en person som gillar att upp- 
täcka nya städer och lära känna nya 
människor så det är naturligt att flytta 
vidare, men Karlstad kan vara en bra 
stad att komma tillbaka till.

Och det finns flera arbetsgivare  
som lockar honom i Karlstadsområdet.

– Jag kan tänka mig att jobba för 
Embracer Group, Stora Enso eller 
BillerudKorsnäs, säger Murat Petrov.  
 Text och foto: Jenny Eriksson

Nu välkomnar vi cirka 19 000 studenter som börjar en 
ny termin på Karlstads universitet. Förhoppningsvis ska 
ni trivas lika bra som 21-åriga Murat Petrov från Laholm. 
Han pluggar till civilingenjör inom industriell ekonomi 
och efter första året är han helnöjd. 

MITT FÖRSTA  
ÅR I KARLSTAD  
SOM STUDENT

VEM BLIR 
ÅRETS SOLA 

2022? 
Nominera din favorit!
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Gå in på  

karlstad.se/sola 

och nominera  

din kandidat.

Murat Petrovs favoritplatser i 
Karlstad är Sandgrundsudden, 
universitetet och Karlstad CCC.

TRE TIPS FRÅN MURAT  
TILL NYA STUDENTER: 

1
Skaffa busskort om du  

inte har bil – det kan ta dig 
överallt inom 20 minuter. 

2
Gör en månadsbudget  
och planera dina köp,  
speciellt i maj då du  
bara får halva CSN. 

3
Ta en barrunda för att lära 

känna stan och hitta vänner. 

http://karlstad.se/sola
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72 184
Karlstadsbor får rösta  
i riksdagsvalet 2022.

Källa: SCB

88,98
procent till  
riksdagen

87,25
procent till kommun-

fullmäktige

83,93
procent till region-

fullmäktige

Söndagen den 11 september har alla 
vallokaler i Karlstads kommun öppet 
klockan 8–20. Läs på ditt röstkort  
vilket valdistrikt du tillhör och i vilken 
vallokal du ska rösta. För att få rösta  
på valdagen måste du ha varit folk- 
bokförd på en adress i kommunen  
30 dagar före valdagen. Oavsett vilket 

valdistrikt i Sverige du tillhör kan du 
rösta i Bibliotekshuset, Västra Torggatan 
26, under valdagen klockan 8–20.

Har du frågor kring valet kan du ringa 
Kontaktcenter på telefon 054-540 12 92 
eller ställa frågan i vår valchatt som du 
hittar på karlstad.se/val2022

DAGS FÖR VAL 
Den 11 september är det val till riksdag, 

kommun och region. Genom att rösta  
är du med och påverkar vilka politiker  

som ska styra de kommande fyra åren.  
Din röst är viktig!

VEM FÅR RÖSTA?
För att ha rösträtt ska du ha fyllt 18 år.  
Du måste vara svensk medborgare för  

att få rösta till riksdagen. I valet till 
kommun och region räcker det med  

att du har varit folkbokförd i Sverige i tre  
år före valdagen. Så även du som är  
ny i Sverige har möjlighet att påverka  

vardagen där du bor!

RÖSTKORTET HEM I BREVLÅDAN
Du som har rösträtt får ett röstkort hem  
i brevlådan i mitten av augusti. Där ser  
du vilket valdistrikt du tillhör och i vilken 

vallokal du ska rösta på valdagen.  
Ta med röstkortet och giltig id-handling  

när du ska rösta!

HAR DU TAPPAT BORT RÖSTKORTET  
ELLER HAR ANDRA FRÅGOR OM VALET? 

Ring Kontaktcenter på valtelefon:  
054-540 12 92.

På karlstad.se/ 

val2022 kan du läsa  

om valet på flera 

språk samt på  

lättläst svenska.

DAGS ATT RÖSTA...
SÅ HÄR FUNKAR DET! 

RÖSTA PÅ VALDAGEN 11 SEPTEMBER

VALET 2022

76 188
Karlstadsbor får rösta  

i valet till kommun- 

fullmäktige 2022.

Källa: SCB

Valet i siffror
Så här många Karlstadsbor  
röstade i förra valet 2018*

*Källa: Valmyndigheten

http://karlstad.se/val2022
http://karlstad.se/val2022
http://karlstad.se/val2022
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HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA  
FRÅN DEN 24 AUGUSTI

VALHEMLIGHETEN STÄRKS

Bibliotekshuset  
Vecka 34:
Onsdag–torsdag kl. 10–19
Fredag kl. 10–18
Lördag–söndag kl. 10–16 
Vecka 35:
Måndag–torsdag kl. 10–19
Fredag kl. 10–18
Lördag–söndag kl. 10–16
Vecka 36:
Måndag–torsdag kl. 10–19
Fredag kl. 10–18
Lördag kl. 10–16
Söndag kl. 8–20 (valdagen)

Kronoparkens bibliotek
Vecka 34: 
Onsdag–torsdag kl. 13–18 
Fredag kl. 10–16
Vecka 35:
Måndag kl. 13–18 
Tisdag kl. 10–18 
Onsdag–torsdag kl. 13–18 
Fredag kl. 10–16
Vecka 36:
Måndag kl. 13–18 
Tisdag kl. 10–18 
Onsdag–torsdag kl. 13–18 
Fredag kl. 10–16

Molkoms bibliotek
Vecka 34:
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 9–12
Vecka 35:
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 13–17
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 9–12
Vecka 36:
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 13–17
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 9–12
Lördag kl. 10–13

Samhällsbyggnadshuset
Vecka 34:
Onsdag–fredag kl. 8.30–17
Vecka 35:
Måndag–fredag kl. 8.30–17
Vecka 36:
Måndag–fredag kl. 8.30–17
Lördag kl. 10–15

Sjukhusbiblioteket,  
centralsjukhuset
Vecka 34:
Ingen förtidsröstning.

Vecka 35:
Måndag–fredag kl. 10–15
Vecka 36:
Måndag–fredag kl. 10–15

Vålbergs bibliotek
Vecka 34:
Onsdag kl. 14–18
Torsdag kl. 9–17
Fredag kl. 9–13
Vecka 35:
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 9–13
Onsdag kl. 14–18
Torsdag kl. 9–17
Fredag kl. 9–13
Vecka 36:
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 9–13
Onsdag kl. 14–18
Torsdag kl. 9–17
Fredag kl. 9–13
Lördag kl. 10–13

Vårt Hus, Skattkärr
Vecka 34:
Onsdag–fredag kl. 14–20
Vecka 35:
Måndag–fredag kl. 14–20
Vecka 36:
Måndag–fredag kl. 14–20
Lördag kl. 10–13

Våxnäs bibliotek
Vecka 34:
Onsdag kl. 13–17
Fredag kl. 9–14
Vecka 35:
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 9–17

Onsdag kl. 13–17
Fredag kl. 9–14
Vecka 36:
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 9–17
Onsdag kl. 13–17
Fredag kl. 9–14

Älvkullegymnasiets  
huvudentré
Vecka 34:
Onsdag–fredag kl. 15–19
Vecka 35:
Måndag–fredag kl. 15–19
Vecka 36:
Måndag–fredag kl. 15–19

 
 
 

Mellan den 24 augusti och 11 september kan du förtids- 
rösta på nio olika platser i Karlstads kommun. Glöm inte 
röstkortet och giltig id-handling. Här är öppettiderna. 

Vad händer i vallokalen? 

– Du tar dina valsedlar i avskildhet, 
bakom en skärm, ingen ser och du ska 
bara ta de valsedlar du är intresserad  
av. Detta kan medföra att röstningen  
tar lite längre tid och att det kan bli  
kö. Därför har vi förstärkt bemanning 
under förtidsröstningen och valdagen 
för vi ska kunna hantera köer och 
ansvara för ordningen. En del valdistrikt 
har också fått en ny vallokal då det 
krävts mer utrymme i år än tidigare. 

Har du något tips inför röstningen? 

– Planera och se till att ha gott om  
tid när du ska rösta. Dubbelkolla på 
röstkortet om du har ny vallokal.  
På röstkortet hittar du även tips om  
var du kan förtidsrösta. Många som bor 
centralt väljer Bibliotekshuset, ett tips 
är att i stället välja Älvkullegymnasiet 
– där finns bra parkeringsmöjligheter 
och ingen annan pågående verksamhet, 
ett annat tips är Samhällsbyggnadshuset 
i Inre hamn, säger Marie Carlmark.  

Valhemligheten ska stärkas – vad innebär det?
– Det är krav på att det ska vara avskärmat där du tar dina 

valsedlar, andra personer ska inte kunna se vilka valsedlar du 
väljer, säger Marie Carlmark, valstrateg på Karlstads kommun.

Förtidsrösta gärna på  
Älvkullegymnasiet! Här  
finns gott om utrymme  
och parkeringsplatser! 

VALET 2022

Marie Carlmark, valstrateg 
på Karlstads kommun.
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Zacharias Ekström,  
Alma Kindberg och  
Mina Baldawi ska  
rösta för första gången.

– DET ÄR SPÄNNANDE, som att jag har  
ett ansvar att lägga ner mig och komma  
på vad jag tycker och tänker, säger Alma 
Kindberg, 19 år.

Efter tre år på samhällsprogrammet  
på Sundstagymnasiet har de tre fått med  
sig en hel del grundkunskaper inför valet. 
Nu återstår att ta reda på var de ska rösta 
och på vilka partier. 

– Jag kollar runt lite på nätet och 
diskuterar med föräldrar och kompisar,  
säger Zacharias Ekström, 19 år. 

Alma och Mina kommer framför allt 
följa valdebatterna och söka information  
på partiernas webbsidor för att se vad de  
står för i frågor som de tycker är viktiga.  
De tillhör en generation som är väl  
medvetna om vikten av källkritik.

– Man får vara försiktig och tänka  
på att det kan förekomma en del falska 
uppgifter, säger Zacharias Ekström.

”Självklart att rösta för de flesta”

För alla tre är det självklart att man  
bör utnyttja sin rätt att rösta. Det tror  
de att de flesta unga håller med om,  
men det betyder inte att alla gör det. 

Alma och Zacharias ska rösta i alla  
tre valen, Mina är inte helt säker än. 

– Jag är inte så politiskt insatt än  
och vill ju göra ett val jag kan stå för,  
men röstar jag inte nu så kommer  
jag göra det i nästa val säger hon.  
 Text och foto: Jenny Eriksson

De nybakade studenterna Alma Kindberg, Mina Baldawi och 
Zacharias Ekström är tre av Karlstads 3 938 förstagångsväljare. 
De tycker det känns stort att äntligen få gå och rösta.

JAG KOLLAR RUNT PÅ NÄTET  
OCH DISKUTERAR MED  
FÖRÄLDRAR OCH KOMPISAR 
Zacharias Ekström

Vilka tycker ni som 
förstagångsväljare är de 
viktigaste valfrågorna?

VALET 2022

Alma Kindberg: Klimatet,  
jämställdhet och integration.

Zacharias Ekström: Klimatet,  
psykisk hälsa, skolan, arbets- 

marknaden och invandringspolitiken.

Mina Baldawi: Utbildning  
och tryggheten i skolan. 

 KÄNNS SOM JAG HAR ETT ANSVAR  
ATT KOMMA PÅ VAD JAG TYCKER

Förstagångsväljarna: 
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ANDRA VÄRLDSKRIGET var över och 
det är inte så konstigt att minnesbilderna 
från den dagen är lite suddiga. En sak 
minns hon med bestämdhet och det är 
att hon har röstat i alla val sedan dess. 

Vi hälsar på i Karin Henrikssons 
ombonade lägenhet på Skåres trygg-
hetsboende. Hon är en av de Karlstads-
bor som har röstat absolut flest gånger.  
I februari fyller hon 100 år, hon är alltså 
bara två år yngre än svenska kvinnors 
rösträtt. Många statsministrar och 
regeringar har hunnit passera under 
hennes livstid och Karin Henriksson  
har fått uppleva ett Sverige i många 
skepnader. Att utnyttja sin rösträtt  
har alltid varit självklart för henne. 

Hon har alltid följt med i samhälls-

sjukvården. Det behövs mer utbildad 
sjukvårdspersonal. 

En stor skillnad från förr är också  
att Sverige har fått betydligt fler partier, 
med ett komplicerat parlamentariskt 
läge som följd. 

– Det var hemskt efter förra valet  
när de skulle bilda regering och det  
tog så lång tid. Min granne tyckte att 
Moderaterna och Socialdemokraterna 
skulle bilda regering, det hade ju aldrig 
ens kommit på tal förr, när det stod  
mellan höger och vänster. 

Karin Henriksson är nöjd och 
tacksam för det liv hon levt med sin 
make, barn, barnbarn och barnbarns-
barn. Nu laddar hon för ytterligare ett 
val och är spänd inför resultatet.

– Jag har varit uppe hela nätterna  
på valvakor, ibland till fem på morgon 
för att höra resultatet. 

Hur gör du i år? 

– Jag kommer följa det på TV, men hela 
natten orkar jag nog inte vara uppe, säger 
Karin Henriksson och skrattar glatt.  
 Text och foto: Jenny Eriksson

debatten och det gör hon än idag med 
stor nyfikenhet. 

– Jag är så intresserad så jag följer 
allt, men nu för tiden bråkar politikerna 
mer med varandra än att berätta vad  
de faktiskt vill. 

Mycket har hänt sedan 1940-talet,  
då rösträttsåldern sänktes från 23 till 21 år. 
Då handlade valen om hur Sverige skulle 
se ut efter kriget och inte trodde Karin 
att det skulle komma så nära igen. Inte 
efter den utveckling Sverige gått igenom 
från efterkrigstiden fram till idag. Men när  
vi skriver 2022 är bevarandet av fred i 
Sverige återigen hennes viktigaste valfråga. 

– Fred och att vi får slippa stridigheter 
är det viktigaste, sedan får de gärna satsa 
mer på äldrevården och framför allt 

Minns du känslan när du gick och röstade första gången? 
99-åriga Karin Henriksson får frågan och berättar att det 
var i Grums där hon bodde på 40-talet. Efter en googling 
står det klart att det var i september 1946.

JAG HAR VARIT UPPE HELA  
NÄTTERNA PÅ VALVAKOR,  
IBLAND TILL FEM PÅ MORGONEN 
Karin Henriksson

99-ÅRIGA KARIN HAR RÖSTAT I ALLA VAL
SEDAN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT

Karin Henriksson  
ser fram emot att  
få rösta igen.

FAKTA OM RÖSTRÄTTEN I SVERIGE 
1909 Allmän rösträtt för män.  

Rösträttsåldern var 24 år. 

1919 Riksdagen beslutade om allmän och  
lika rösträtt. Rösträttsåldern sänktes till 

23 år. Som villkor gällde fullgjord värnplikt, 
inte försatt i konkurs, omhändertagen  

av fattigvården eller under straffpåföljd. 

1921 Kvinnorna kunde för första gången  
utöva sin rösträtt i riksdagsval. 

1945 Rösträttsåldern sänktes till 21 år. 

1948 Kraven på att ej vara försatt  
i konkurs, omhändertagen av fattigvården 

eller under straffpåföljd var inte längre  
ett hinder för rösträtt. 

1965 Rösträttsåldern sänktes till 20 år. 

1969 Rösträttsåldern sänktes till 19 år. 

1975 Rösträttsåldern 18 år senast  
på valdagen trädde i kraft.

Källa: Valmyndigheten 

VALET 2022



… Jonas Taheri Wiik, projektledare för 
Idrottsfestivalen, 20–24 september.

Vad är Idrottsfestivalen? 
– Idrottsfestivalen är startskottet för 
öppningen av Karlstads nya arenor. Vi 
bjuder Karlstadsborna på ett program 
fyllt av prova-på-aktiviteter, före- 
läsningar, invigningar och uppvisningar 
på Solstadens Sportcenter och i  
Tingvalla isstadion.

Varför en Idrottsfestival och  
inte bara en invigning?
– Vi är stolta över att få visa upp Sveriges 
största isyta under tak och Europas 
tredje största inomhusarena för friidrott, 
Eva Lisa Holtz Arena. För att så många 
som möjligt ska få chansen att se och 
prova på möjligheterna som finns ville  
vi ha ett program som sträcker sig över 
många dagar. 

Vilka är festivalens höjdpunkter  
tycker du?
– Vi har något för alla åldrar och för- 
hoppningsvis kommer besökarna kunna 
träffa och titta på svenska olympier som 
tagit OS-medaljer. Jag tycker också att 
man ska passa på att lyssna på våra 
intressanta föreläsare. Sven-Göran 
”Svennis” Eriksson och Lovisa ”Lofsan” 
Sandström, för att nämna några. 

Läs mer på karlstad.se/idrottsfestivalen

IDROTTSFESTIVALEN 
20–24 SEPTEMBER

Fotnot: Här är ett urval av vad som händer i Karlstad just nu med reservation för eventuella  
ändringar med mera. På karlstad.se och visitkarlstad.se kan du läsa mer. NÄSTA NUMMER AV VI I KARLSTAD KOMMER 8 OKTOBER!

AKTUELLT I KARLSTAD

BLAND DRAKAR OCH DRAGQUEENS

Vi firar Pride med en storslagen sagostund 
på bibliotekets scen Gröna mattan 
tillsammans med Björta från Bland drakar 
och Dragqueens. Välkommen precis som 
du är! När: 3 september klockan 13.
Plats: Gröna mattan, Karlstads stads- 
bibliotek. Gratis, ingen föranmälan. 

Äntligen är det dags för en Kulturnatt 
och Kulturknatta med folkvimmel och 
fest. Kulturnatten firar 20 år och årets 
tema blir just kulturfest. 

Det bjuds på en uppsjö av kultur i  
olika former. Nytt för i år är att evene-
mangen växt geografiskt, tanken är att 
det ska finnas aktiviteter att ta del av  
i flera av kommunens stadsdelar och 
kransorter. Navet finns i Museiparken 
med omnejd och parken kommer att 
vara utsmyckad och upplyst. Det bjuds 
på dans, musik från lokala grupper, 
filmvisning, tv-spel och graffiti. Det  
ges smakprov på internationell kultur, 
teaterföreställningar, konstutställningar, 
historiska vandringar och quiz. 

På Kulturknatta 
erbjuds dessutom 
möjlighet att testa på 
VR, olika spel och att 
prova på dans. Du kan 
också göra ballongdjur 
och få en ansikts- 
målning. Det hela 
avslutas med en  
ordentlig fest med DJ. 

Kulturnatten äger rum fredagen  
den 16 september från klockan 17  
och framåt. Kulturknatta arrangeras 
lördagen den 17 september klockan 
11–16. Det är fri entré till alla aktiviteter.

Hela programmet hittar du på 
karlstad.se/kulturnatt och karlstad.se/ 
kulturknatta

KULTURNATTEN FIRAR 20 ÅR
Hålla där...

HÖSTMARKNAD PÅ  
ALSTERS HERRGÅRD 

Sommarsäsongen avslutas andra helgen  
i september med Alsters Herrgårds 
traditionella höstmarknad där närproducerad 
mat från värmländska gårdar möter slöjd 
och hantverk från hela Värmland. Fokus 
ligger på naturens material och höstens 
produkter. Svamputställning, apelstapel, 
ponnyridning med mera. När: 10–11 
september klockan 11–17. Läs mer  
på karlstad.se/alsters-herrgard

LÄS MER OM 
PRIDEPARADEN 
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