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 – DET VAR INGEN SOM PRATADE 

om homosexualitet när jag växte upp. 
Jag valde att komma ut, helt och fullt, 
för några år sedan. Innan dess försökte 
jag mig på att vara bisexuell för att det 
kändes mer accepterat. Men tillslut 
kände jag att nu är det dags att sluta  
bry sig. Folk får tycka vad de vill,  
säger Anastacia Pigaleva. 

Lång resa för att våga

Men det var en lång resa innan Anastacia 
nådde fram till acceptans och mod att 
vara sig själv. Depressioner och förtvivlan 
ledde slutligen fram till en vändpunkt 
och ljuset i tunneln började skymta. 

– Jag visste inte vad jag skulle ta 
mig till. Min rädsla handlade om hur 
andra skulle reagera – vad skulle de 
tycka om mig? I dag omfamnar jag  
mig själv och gillar mig för den jag är. 

Jag har också kommit till en punkt där 
jag inte vill ändra på någonting med 
mig själv. 

Anastacia valde att komma ut som 
homosexuell som tjugofemåring, för fyra 
år sedan. När hon kände sig trygg med 
sin sexuella läggning och tillräckligt 
bekväm för att berätta om den för andra, 
började hon engagera sig i Värmland 

Pride. Hon var dessutom med och 
startade hbtq-nattklubben Stoltz och  
är i dag också engagerad i föreningen 
Hbtq et al, på Karlstads universitet. 

Många ensamma och utsatta

– Även om homosexuella i Sverige har 
samma rättighet som andra är homofobi 
inte utdött. Det är viktigt att bemöta 
och belysa problemet. Det är många 
därute som känner sig ensamma och 
utsatta. Jag vill att det ska finnas en 
plats dit de kan vända sig, utan rädsla 
för att bli bedömda. 

I dag lever Anastacia i en trygg  
och kärleksfull relation. Flickvännen 
träffade hon på Tinder, och ögonen  
lyser när hon berättar om deras kärlek.

– Hon är fin och underbar, och jag  
är så glad att jag har träffat henne!  

 Text och foto: Caroline Sörensen
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” JAG GILLAR DEN  
JAG ÄR IDAG” 
Hur är det att leva med känslan av att vara 
annorlunda, att inte leva efter normen? Det  
vet Anastacia Pigaleva som nu står upp för  
sin sexuella läggning och engagerar sig i  
hbtq-frågor för att hjälpa andra. 

HBTQ INOM KARLSTADS KOMMUN
• Karlstad var först ut i Sverige med en 

kommunal mötesplats för hbtq-personer.  
På Tolvmansgatans fritidsgård i Karlstad  
finns hbtq-mötesplatsen Bfree för 
personer som är 13 år och uppåt. 

• Elevhälsan inom Karlstads kommuns 
grund- och gymnasieskolor är hbtq- 
certifierade.

• Karlstads kommun har hbtq-certifierat all 
öppen fritidsverksamhet – fritidsgårdar, 
parklekar, UNO och Seniorernas hus.

GÅ MED I ÅRETS

PRIDEPARAD 
LÖRDAGEN DEN 1 SEPTEMBER

MUSEIPARKEN

FÄRGSPRAKANDE



 K A R L S TA D S  KO M M U N | A U G U S T I  2018  3 

Pernilla, Serwa, Alma och Riebeen är Karlstads kommuns valinformatörer.  
De ska jobba veckorna innan valet för att få fler att rösta i de områden  
där valdeltagandet är lågt. 

 – VÅRA VALINFORMATÖRER 
kommer att finnas på plats på Gruv-
lyckan, Våxnäs och Kronoparken,  
som är de områden där valdeltagandet  
är lägst i kommunen. De ska besöka 
föreningar och organisationer samt 
finnas i området för att sprida  
information och svara på frågor,  
säger Karlstads kommuns valsam- 
ordnare Marie Carlmark. 

Valinformatörerna börjar den 
22 augusti och ska fram till valdagen 
dela ut information på olika språk, visa 
hur röstkorten ser ut samt berätta om 
vikten av att göra sin röst hörd. 

Pernilla Thomsen är en av kommunens 
fyra valinformatörer. Hon ser fram emot 
att göra en insats för demokratin och 
jobba för att öka valdeltagandet.

– För mig känns det väldigt roligt att  
få möjligheten att göra skillnad på det 
här sättet. Om jag kan få en eller flera 
att rösta har jag lyckats. 

Hur ser din strategi ut för att  

öka valdeltagandet?

– Jag kommer att berätta att du inte 
behöver vara svensk medborgare för  
att rösta i valet till kommunfullmäktige 
och landstingsfullmäktige. Du ska ha 
varit folkbokförd i Karlstads kommun 
de senaste tre åren. Så trots att du inte 
bott länge i Sverige får du vara med och 
påverka hur din vardag ska se ut. Att 
rösta är en viktig insats för demokratin 
och det vill jag förmedla till Karlstads-
borna, avslutar Pernilla Thomsen.   

 Text och foto: Caroline Sörensen

• Den 9 september är det val till  
riksdag, kommun och landsting.

• Karlstads kommun har fyra val- 
informatörer som från och med  
förtidsröstningen den 22 augusti  
och fram till valdagen ska informera  
om valet i de områden där valdel- 
tagandet är lägst – Kronoparken, 
Gruvlyckan och Våxnäs.  

• Valinformatörerna kommer att dela  
ut valmaterial på flera olika språk.

• Du som har rösträtt får ett röstkort  
hem i brevlådan i mitten av augusti.

UNGA KARLSTADSBOR SKA 
LOCKA FLER TILL VALURNORNA 

Serwa Palanijafi,  
Alma Herrera Hjalmarsson,  Riebeen Palanijafi och Pernilla  Thomsen, ska jobba för att  

öka valdeltagandet.

FAKTA

VALET 2018



4  K A R L S TA D S  KO M M U N | A U G U S T I  2018

Söndagen den 9 september har alla  

vallokaler i Karlstads kommun öppet klockan 

08.00–20.00. 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 folkbokförd 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 08.00–20.00.

VALET 2018VALET 2018

DAGS FÖR VAL 
Den 9 september är det val till riksdag, 

kommun och landsting. 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 landsting 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!

HAR DU TAPPAT BORT RÖSTKORTET ELLER  

HAR ANDRA FRÅGOR OM VALET? 
Ring Kontaktcenter på valtelefon:  

054-540 81 14.

DAGS ATT RÖSTA...
SÅ HÄR FUNKAR DET! 

Den 9 september 2018 har du rösträtt vid val till:

Förtidsröstningslokaler nära dig:

RÖSTKORT

Ditt nummer i röstlängden:

Du tillhör valdistrikt:

Din vallokal är:

Om uppgifterna på röstkortet inte stämmer

Din rösträtt fastställs 30 dagar innan valdagen 

och grundar sig på uppgifterna i folkbokföringen. 

Om dina uppgifter har ändrats före den 10 augusti 

kan du senast den 28 augusti begära rättelse i 

röstlängden hos:

Om du inte kan rösta på valdagen i din vallokal 

kan du i stället: 

 - förtidsrösta i en röstningslokal i din egen eller  

annan kommun från och med den 22 augusti, 
 
- rösta från utlandet via brevröst eller på ambassad 

eller konsulat, 
 
- budrösta eller rösta med ambulerande röst- 

mottagare (endast vid t.ex. sjukdom).

Valsedlar finns på ställen där du kan rösta 

Där finns valsedlar för partier och valsedlar med 

kandidatnamn. Det finns även blanka valsedlar 

som du själv kan skriva partinamn på. Om du vill 

personrösta utanför din hemkommun måste du se 

till att ha med dig valsedlar med kandidatnamn som 

gäller i din hemkommun.

Ta med id-handling när du röstar

Du måste vara beredd att visa id-

handling när du ska rösta. Om du inte 

har någon id-handling kan du be någon du känner 

att intyga din identitet. Den person som intygar 

måste visa sin id-handling. 

ID

Frågor om röstning i din kommun    

Namn: Berggren, Sven

Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16

Valnämnden i Alingsås kommun

Box 335
SE-441 00  Alingsås

14 89 0716 1234
Kvarnaboskolan

Konferensrum
Östanvägen 3
Öppet på valdagen 9 september

kl. 8-20

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

l Västra medborgarkontor

Västra torg 101 

l Västra bibliotek
Valvägen 2

l Östra medborgarkontor

Östra centrum 

l Östra bibliotek
Distriktsvägen 12

Tel: 0322-000 00

www.alingsas.se

Simmenäs/Anten/Kvarnabo 16

Tel: 031-00 00 00

Riksdagen
Valkrets: Västra Götalands läns norra

Landstingsfullmäktige i Västra Götalands län

Valkrets: Älvsborgs norra/V Götalands norra

Kommunfullmäktige i Alingsås kommun

Valkrets: Alingsås 

Kommunal folkomröstning

Alingsås kommun

Innehåller ditt

RÖSTKORT
till valen den 9 september 2018

Röstkort och information från Valmyndigheten
Öppna och kontrollera uppgifterna på röstkortet

Mer information 
På Valmyndighetens webbplats www.val.se hittar du mer information om valen och hur du kan rösta. Där kan du också beställa material för att brevrösta från utlandet. 

Du är välkommen att kontakta Valupplysningen om du har frågor.  
www.val.se
Valupplysningen 020 - 825 825

 Valmyndigheten
 107 91 Stockholm

Berggren, Sven
STORA VÄGEN 18 C
441 14 Alingsås

RÖSTA PÅ VALDAGEN 9 SEPTEMBER

VILKA VALSEDLAR FINNS I RÖSTNINGSLOKALEN? 
I alla lokaler där du kan rösta lägger röstmottagarna ut partivalsedlar. 
Det är de partier som har fått mer än en procent av rösterna i något  
av de två senaste riksdagsvalen som får sina valsedlar utlagda.  
I Karlstads kommun finns de här partivalsedlarna:

Andra partier ansvarar själva för att lägga ut valsedlar i röstningslokalerna. 

• Arbetarpartiet-Socialdemokraterna
• Centerpartiet
• Feministiskt initiativ
• Liberalerna
• Kristdemokraterna
• Miljöpartiet de gröna

• Moderata samlingspartiet
• Sjukvårdspartiet i Värmland 

(landstingsfullmäktige)
• Sverigedemokraterna
• Vänsterpartiet
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HÄR KAN DU FÖRTIDSRÖSTA  
FRÅN DEN 22 AUGUSTI

Bibliotekshuset, entréhallen, 
även plan 2 sista veckan
Vecka 34, 35, 36:
Måndag–torsdag kl. 10–19
Fredag kl. 10–18
Lördag–söndag kl. 10–16
Valdagen söndag 9 september:
Kl. 8–20

Centralsjukhuset,  
sjukhusbiblioteket
Vecka 36:
Måndag–fredag kl. 10–15

Edsvalla bibliotek
Vecka 34, 35, 36:
Måndag kl. 15–19
Torsdag kl. 15–19
Fredag kl. 11–13

Karlstads universitet, 
biblioteket, entréplan 
Vecka 36:
Måndag–fredag kl. 9–15
Lördag kl. 10–13

Kronoparkens bibliotek
Vecka 34 och 35:
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 10–12, 14–17
Onsdag kl. 14–17
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 10–14
Vecka 36:
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 10–17
Onsdag kl. 14–18
Torsdag kl. 14–19
Fredag kl. 10–14

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

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

Skattkärrs bibliotek
Vecka 34 och 35:
Måndag kl. 14–19
Onsdag kl. 14–19
Torsdag kl. 10–14
Fredag kl. 10–14
Vecka 36:
Måndag kl. 14–19
Onsdag kl. 14–19
Torsdag kl. 10–14
Fredag kl. 10–14
Lördag kl. 10–13

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

Vålbergs bibliotek
Vecka 34 och 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. 9–18
Torsdag kl. 9–17
Fredag kl. 9–13
Lördag kl. 10–13

Våxnäs bibliotek
Vecka 34 och 35:
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 9–17
Onsdag kl. 13–17
Torsdag kl. 10–16
Fredag kl. 9–14
Vecka 36:
Måndag kl. 14–19
Tisdag kl. 9–17
Onsdag kl. 13–17
Torsdag kl. 9–17
Fredag kl. 9–14

Västerstrands vårdcentral
Vecka 36
Lördag kl. 10–13

Väse bibliotek
Vecka 34, 35, 36:
Måndag kl. 16–19
Tisdag kl. 9–13
Torsdag kl. 16–19

Mellan den 22 augusti och 8 september kan  
du förtidsrösta på 13 olika platser i Karlstads  
kommun. Glöm inte röstkortet och giltig  
id-handling. Här är öppettiderna. 

På  
karlstad.se/val2018  
kan du läsa om valet  

på flera språk samt på 
lättläst svenska.

 73 433 
 Karlstadsbor får rösta i valen till landstings-  

och kommunfullmäktige 2018.

71 941 Karlstadsbor får rösta i riksdagsvalet 2018.

Så här många i Karlstad röstade i förra valet 2014

 87,7 procent till riksdagen 

85,7 procent till kommunfullmäktige 

 85,4 
procent till landstingsfullmäktige 

VALET I SIFFROR

Söndagen den 2 september är det särskild röst- 

mottagning på ett antal vårdboenden. Här röstar  

i första hand de boende, men även besökande, 

anhöriga och personal får rösta på plats.

Brattska gården

Klockan 10.00–12.00

Hagaborgs vårdboende

Klockan 14.00–16.00

Källans vårdboende

Klockan 10.00–12.00

Våxnäs vårdboende

Klockan 14.00–16.00

RÖSTA PÅ VÅRDBOENDE 
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– Vi är väldigt tacksamma att vi har  
fått komma till Sverige. Och vi älskar 
Karlstad. Vi har varit i flera städer  
runt om i landet men Karlstad är bäst.  
När vi kom till Sverige fick vi hjälp med 
allt – bostad, språkutbildning och skola 
till barnen. Jag upplever att svenskar är 
väldigt hjälpsamma, säger Joumana på 
flytande svenska. 

När Joumana fick frågan om hon skulle 
rösta i valet till kommunfullmäktige 
och landstingsfullmäktige i september 
blev hon fundersam. ”Får jag rösta i 
Sverige?” Men när hon insåg att svaret 
på frågan var ja, var det en självklarhet.

– För mig är det viktigt att barnen 
får en bra framtid så självklart kommer 
jag att rösta. Vi valde att lämna allt i 
vårt hemland för barnens skull – att  
de skulle få växa upp på en trygg plats.  
Det känns spännande och roligt att få 
vara med och påverka och samtidigt  
få ta del av det svenska samhället.

Har du några hjärtefrågor inom politiken?

– Viktiga frågor för mig är skola, vård 
och omsorg och integration. Vi har 
lyckats integrera oss här men det finns 
många som kanske har svårare med det. 

I december har familjen bott i Sverige 
i fem år, och då planerar Joumana att 
ansöka om svenskt medborgarskap. 

– Vi vill stanna här. I Karlstad vill  
vi bygga vår framtid!  

 Text och foto: Caroline Sörensen

 RESAN TILL SVERIGE var allt annat 
än smärtfri – både känslomässigt och 
ekonomiskt. När kriget bröt ut 2013 
lämnade familjen Maghamez allt –  

bostad, jobb, släktingar och vänner i 
Aleppo. I dag har de rotat sig i Karlstad 
och är tacksamma för det välkomnande 
som de har fått.

För fyra år sedan flydde Joumana Maghamez med sin man  
och sina två små barn från Syrien. I september gör hon sin  

röst hörd i det svenska valet för allra första gången. 

FLYDDE FRÅN SYRIEN – NU RÖSTAR 
HON I VALET FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Namn: Joumana Maghamez  Ålder: 34 år   
Jobbar som: Företagsrådgivare på Almi  
Företagspartner  Bor: På Bellevue   
Familj: Man och två barn, 5 och 10 år

• Du behöver inte vara svensk med- 
borgare för att få rösta. Utländska 
medborgare, som har varit folkbokförda 
i Sverige de senaste tre åren, får rösta 
till kommun och landsting. För att  
rösta i riksdagsvalet måste du vara 
svensk medborgare. 

• I Karlstads kommun är det totalt  
73 433 personer som får rösta till 
kommunfullmäktige 2018. Av dem  
är 3 113 utländska medborgare.

FAKTA

VALET 2018VALET 2018
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 – VALET OCH DEN DEMOKRATISKA 
processen är oerhört viktig. Jag jobbar som 
internationell valobservatör utomlands så 
det ska bli väldigt spännande att se hur 
valet fungerar hemma i Sverige. Många 
röstmottagare som jag möter utomlands är 
nyfikna på det, säger Hanna Norell, en av 
kommunens röstmottagare i höstens val. 

500 röstmottagare håller ordning
Att genomföra ett val kräver planering  
och hårt arbete. Karlstads kommun har 
rekryterat ungefär 500 röstmottagare som 
bland annat ska hålla ordning i vallokalen, 
ta emot röster och pricka av de personer 
som röstar på en lista. De ska även se till 

att det finns valsedlar och valkuvert i 
lokalen, att väljarna har kommit till rätt 
vallokal samt hjälpa de som känner sig 
osäkra på den praktiska delen av valpro-
cessen. Vid stängning ska även antalet 
mottagna röster räknas och rapporteras in.

När Hanna fick beskedet att hon skulle 
få jobba i ett av de 53 valdistrikten blev 
hon jätteglad.

– Jag har jobbat med mänskliga rättig- 
heter och freds- och säkerhetsfrågor inom 
både EU och FN. Demokratifrågor såsom 
valprocesser ligger mig varmt om hjärtat så 
jag ser med spänning fram emot att jobba 
som röstmottagare, säger Hanna som 
kommer vara ordförande i valdistrikt Vålberg. 

Valprocessen ska vara rättssäker
De röstmottagare som blir tilldelade  
posten som ordförande har det yttersta 
ansvaret för sitt distrikt. Deras uppgift är 
att hålla kontakten med valkansliet och  
de övriga röstmottagarna i vallokalen.  

– Vi som röstmottagare ska tillsammans 
se till att valprocessen i vår vallokal genom-
förs på ett demokratiskt och rättssäkert  
sätt. Jag ser mycket fram emot att bidra  
till att de som röstar känner sig trygga  
och får ett bra och positivt bemötande. 
Valdagen är en högtidsdag för mig! 

  
 
 Text och foto: Caroline Sörensen

Hanna Norell har arbetat med mänskliga rättigheter  
över hela världen. Nu är hon på plats i Karlstad  

som röstmottagare under valet. 

HANNA GÖR EN INSATS  
FÖR DEMOKRATIN 

Namn: Hanna Norell  Ålder: 38 år  Bor: Norrstrand  Familj: Man, ett barn och tre bonusbarn   
Aktuellt: Bygger hus intill sjön Alstern

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.



KARLSTAD.SE

NÄSTA NUMMER AV
VI I KARLSTAD
KOMMER DEN 4 OKTOBER

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.

AKTUELLT I KARLSTAD

4
OKTOBER

Vill du ha motion och springa samtidigt  
som du gör något riktigt viktigt – då är  
Blodomloppet något för dig. Loppet går  
av stapeln den 30 augusti i Karlstad. 
Syftet är att uppmärksamma den livsviktiga 
blodgivningen och främja en hälsosam livs- 
stil. Promenera, jogga eller spring, 5 eller  
10 kilometer, tillsammans med vänner och 
arbetskamrater. Avsluta sedan med en skön 
picknick efter loppet. 

Den 15 september är det dags för Tjur- 
ruset. Terrängloppet på Norra Fältet, i 
anslutning till Sandbäckstjärn och I2-skogen, 
möjliggör ett upplevelselopp i naturen, i 
nära anslutning till Karlstads centrala delar. 
Tjurruset är 10 kilometer, Kalvruset är  
3,5 kilometer och Minikalv-ruset erbjuder 
två lopp – ett som är 400 meter och ett 
som är 200 meter. På blodomloppet.se  
och tjurruset.com kan du läsa mer.

SPRING IN HÖSTEN DU OCKSÅ

Under nio veckor i höst, 27 augusti– 
28 oktober, har återvinningscentralerna på 
Heden och Djupdalen utökade öppettider 
på helgen. På Heden är det extraöppet  
på söndagar klockan 09.00–16.00. På 
Djupdalen är det extraöppet på lördagar 
klockan 09.00–16.00, under samma 
veckor. På karlstadsenergi.se/avc kan  
du läsa mer. 

ÅTERVINNINGEN HAR  
UTÖKADE ÖPPETTIDER

SMAKRIK HÖSTMARKNAD  
PÅ ALSTERS HERRGÅRD 

HYLLA KÄRLEKEN  
MED VÄRMLAND PRIDE

Dags att njuta av säsongens skörd. Den 
årliga höstmarknaden i herrgårdsparken  
på Alsters herrgård äger rum den andra 
helgen i september. Marknaden kommer  
att erbjuda lokalt odlade grödor och 
närproducerade produkter, främst från 
värmländska gårdar. Höstmarknaden  
ska också visa på den slöjd- och hant-
verksskicklighet som finns i Värmland. 

Kringaktiviteter arrangeras för både  
stora och små. Den traditionella svamp-
utställningen med Karlstads Mykologiska 
Förening kommer finnas på plats, de kan 
även artbestämma medtagen svamp.  
Det blir också ponnyridning med Sörmons 
Ridklubb för barn. Det kommer att gå  
gratis stadsbuss hela helgen mellan  
Stora torget och Alsters herrgård. 

När: 8–9 september. Tid: 10.00–16.00. 
Pris: 20 kronor, kontant eller Swish.  
På alstersherrgard.se kan du läsa mer. 

Lördagen den 1 september klockan 10.00 
öppnar montrarna och uppladdningen 
startar inför Prideparaden i Museiparken.

11.00 Musiken drar igång – Tomat, 
Borkowski & Ensemblé, DJ Katja, Dismissed 
och JUNI taggar publiken inför paraden.
14.30 Prideparaden ställer upp i Musei-
parken och tillsammans går vi i en explosion 
av färger och kärlek längs Klarälven och Haga 
in mot centrala Karlstad och tillbaka till 
Museiparken.
16.05 Avslutningsakt i Museiparken.

Dans, musik, teater, film och konst  
ska lysa upp höstmörkret – det är dags 
för Kulturnatten. Ringa in fredagen den  
21 september i kalendern, och kom och 
njut av massor av härliga kulturupplevel-
ser. Det blir en färgsprakande kväll fylld 
av spännande uppträdanden i centrala 
Karlstad. Det bjuds på kultur i alla former 
för såväl gammal som ung. Fri entré  
till allt och alla åldrar är välkomna.  
När: 21 september. På karlstad.se/
kulturnatt kan du läsa mer. 

För de lite yngre  
vankas det Kultur- 
knatta, dagen efter 
Kulturnatten, lördagen  
den 22 september. 
Kulturknatta riktar sig  
till barn i olika åldrar.  
Det bjuds bland annat  
på sagostunder, dans, bio, teater,  
fågeläventyr, babyrytmik och musiklekar.  
Allt är gratis. När: 22 september. På 
karlstad.se/kulturknatta kan du läsa mer. 

KULTURNATTEN OCH KULTURKNATTA LYSER UPP HÖSTMÖRKRET 

FÖR BARN 3–12 ÅR

ALLA 
AKTIVITETER  
ÄR GRATIS!

KULTURKNATTA

Karlstads kommun i samarbete med föreningslivet

BIBLIOTEKSHUSET, VÄRMLANDS MUSEUM OCH UNO
PROGRAMMET HITTAR DU PÅ KARLSTAD.SE

Lördag 22 september  
Klockan 11.00–16.00
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