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Förvaltningen
Medlemmar
Föreningen hade 142 enskilda och 29 organisationer som 
betalande medlemmar 2012. Följande organisationer gav 
genom medlemskap sitt stöd åt föreningens verksamhet:

Styrelsen utgjordes av Pererik Ekeberg (ordf), Ann-May 
Brodén, Fredrik Krohn Andersson, Elisabet Larberg, 
Maria Linder, Krister Lundgren, Lennart Wettmark, Bengt 
Åkerblom, och Per-Ola Åström samt Hans Olsson (adj). 
Även Fille Johansson invaldes vid årsmötet men förhindra-
des att delta i styrelsens arbete på grund av sjukdom. Denna 
förvärrades och han avled i augusti. Styrelsen har under 
året haft tre protokollförda sammanträden och arbetat med 
sedvanlig löpande ekonomi, genomfört flera medlemsar-
rangemang och utformat yttranden och skrivelser.

Årsmöte hölls 2012-03-26 på Sverige Amerika Centret. 
Mötet beslöt att föreningen under året skulle inbjuda till 
ett antal medlemsmöten samt Kulturarvsdagen, att fort-
sätta bevaka detaljplanefrågor och hot mot kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och miljöer som aktualiseras under 
året, att arbeta för utgivning av andra delen av Karlstad 
med kultur historiska ögon, medverka till att arbetet med 
det kulturhistoriska skyltprogrammet för Karlstad fortsät-
ter, samt att bedriva välbehövlig medlemsackvisition. Efter 
förhandlingarna framförde ordförande Pererik Ekeberg för-
eningens tack till avgående styrelseledamot Sven Maechel 
och föreningens gratulationer till styrelseledamot Fredrik 
Krohn Andersson med anledning av hans lyckade dispu-
tation med doktorsavhandlingen Kärnkraftverkets poetik. 
Därefter presenterade presenterade Sverige Amerika Cen-
trets föreståndare Erik Gustavson den nya utställningen 
Guld som beskriver guldrushens senare skede från slutet 
av 1800-talet i Klondyke och Alaska. Efter en kaffepaus 
kunde mötesdeltagarna ta del av den intressanta och åskåd-
liga utställningen som i ord och bild berättade om guldgrä-
varnas hårda och strapatsrika tillvaro i vildmarken för att 
nå sina drömmar om rikedom, ett mål som de allra flesta 
aldrig nådde.

Husen kring Frödingsparken
I anslutning till årsmötet 2009 presenterade föreningen den 
första delen i skriftserien Karlstad med kulturhistoriska 
ögon som behandlade Sandgrundsgatan och Norra Strand-
gatan. Under 2012 slutfördes arbetet med den andra delen 
som beskriver husen kring Frödingsparken med fokus på 
såväl deras historia som hur de under åren förändrats då 
de fått nya användningar. Redaktiongruppen utgjordes av 
Elisabet Larberg, Maria Linder, Ann-May Brodén och Hans 
Olsson som skribenter samt Fredrik Krohn Andersson som 
sakkunnig granskare. Skriften omfattar 104 sidor med färg-
illustrationer och trycktes i en upplaga på 500 exemplar. 
Ekonomiskt bidrag till utgivningen mottogs tacksamt från 
Ejnar Lindhs fond, Helmiastiftelsen Stiftelsen Billerud AB 
Sociala fonden och Stiftelsen Kulturmiljöfond Värmland. 

Arrangemang
Kulturarvsdagen 2012
Planeringen påbörjades i maj då styrelsen skissade ett preli-
minärt program utifrån årets tema som var Under ytan. Pro-
grammet kom senare att få rubriken Från spann till kran-
vatten i syfte att arrangemanget skulle lyfta fram Karlstads 
vattenförsörjning förr, nu och i framtiden.

 

   

Hur står det till med
Karlstads kulturmiljöer?

Onsdag 1 november kl 18.30
Vinden på Gjuteriet (Verkstadsgatan 1)

FÖRENINGEN KARLSTAD LEVER
Verkstadsgatan 1, 652 19 KARLSTAD Tel 054 - 10 00 00

www.karlstadlever.nu

Är de befintliga redskapen för att skydda Karlstads kulturmiljö  
tillräckliga? Används de på avsett sätt? Eller riskerar vårt historiska 
arv att successivt gå förlorat? Välkommen till en diskussionskväll där 
Peter Sörensen visar talande bildexempel och presenterar en konkret 
metod för att undersöka förvanskningen av stadens kulturmiljöer.

Fri entré!  Välkommen!

Arr: Föreningen Karlstad Lever i samarbete med Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen

Fiskeklubben Nymphen
Folkteatern Järnet
Folkuniversitetet
Fören. Ransätersstämman
Föreningen Värmlandsarkiv
Fören. Värmländsk Kultur
Karlstads Bokcafé
Karlstads Finska Förening
Karlstads FN-förening
Karlstads Hembygdsförening
Karlstads Nya Fotoklubb
Karlstads Närradioförening
Konstnärernas kollektivverkstad
Kulturföreningen Cabary
Kunskapsradion

NBV-teatern 
Naturskyddsföreningen K-d
Nyeds Dragspelsklubb
Sensus studieförbund
Sportfiskarna i Karlstad
Studiefrämjandet Värmland
Sun Town Squaredancers
Sv. Kvinnors Vänsterförbud
Svenska Turistföreningen
Värmlands Filmförbund
Värmlands Kennelklubb
Värmlands sjöfartsgille
Värmlands Spelmansförbund
Ångbåtssällskapet Polstjärnan
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 Kontakter togs med medarrangörer via telefon och e-
post och planeringsgruppen kom att utgöras av Elisabet 
Larberg och Hans Olsson (Föreningen Karlstad Lever), 
Jan Wilhelmsson (Teknik- och fastighetsförvaltningen), 
Mattias Libeck och Sven Wallin (Värmlands Museum) 
samt Göran Engström. Ytterligare ett antal personer kom 
senare att delta i det praktiska arbetet inom de olika medar-
rangerande föreningarna och organisationerna.
 Det slutliga programmet fastställdes i augusti och rap-
porterades till Riksantikvarieämbetet och kommunens eve-
nemangskalender som därefter publicerade uppgifterna på 
sina hemsidor. Egen programaffisch utformades som fanns 
tillgänglig för utskrift via Karlstad Levers, Hembygdsför-
eningens och Carlstads-Gillets hemsidor. Tryckta program-
blad spreds samtidigt också via Värmlands Museum och 
Turistbyrån och genom brevutskick. I augusti finslipades 
de sista detaljerna med annonser och tidpunkter för utskick, 
presskonferens, mm.
 Kulturarvsdagen 2012 startade söndag 9 september kl 
12.00 då 50-talet besökare bänkat sig i hörsalen på Värm-
lands Museum där antikvarie Mattias Libeck presenterade 
mottagarna av Värmlands Museums diplom för god bygg-
nadsvård 2012. Diplomet utdelas årligen till personer, orga-
nisationer eller företag som bevarat och varsamt vårdat äld-
re byggnader och byggnadsmiljöer eller på annat sätt gjort 
insatser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Årets 
mottagare var tre till antalet. Den första var Peter Sörensen 

som är en flitigt förekommande namn på lokaltidningarnas 
debattsidor och genom ett aktivt bloggande om både bygg-
nadsvård och stadsbyggnadsfrågor etablerat sig som en 
viktig aktör inom kulturmiljöområdet. Peter tilldelades dip-
lomet för sitt engagemang för kulturmiljö i stort och smått, 
för sina betydande insatser för att öka medvetenheten och 
tillämpningen av Plan- och bygglagens varsamhetsparagra-
fer samt för sitt bidrag till stadsbyggnadsdebatten, som en 
motvikt till en exploatörsstyrd stadsplanering.
 Det andra diplomet mottogs av Kerstin Stenberg. Hon 
var initiativtagare till bildandet av Föreningen för bygg-
nadskultur i Kristinehamn 1981 och var dess ordförande 
fram till 2008 och därefter fortsatt aktiv i föreningens ar-
bete att värna kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Ker-
stin tilldelades diplomet för sitt tre decennier långa engage-
mang för det byggda kulturarvet i Kristinehamn, för att hon 
prestigelöst fortsatt att gå i bräschen för ett bevarat kultur-
arv, samt för öppenheten i sitt engagemang där nya tankar 
prövats och för sin förmåga att identifiera och uppskatta sin 
egen generations bidrag till kulturarvet.
 Den tredje diplommottagaren var Ekaterina Lindberg 
som återställt sitt hus på Tormestad i Karlstad i ett mer ur-
sprungligt och tidstypiskt utseende. Huset är uppfört 1905 
och hade tidigare genom ovarsamma renoveringar förlorat 
mycket av sitt kulturhistoriska värde. Ekaterina tilldelades 
diplomet för en väl utförd restaurering, gjord efter husets 
villkor och med stor respekt för bevarade originalytor och 
detaljer samt husets ursprungliga utseende utan att tumma 
på moderna krav på komfort och funktionalitet. Huset utgör 
idag en tydlig länk till Tormestads historia och ger avläs-
bara årsringar som speglar områdets utveckling.

Sida 3

Till programbladet användes ett foto ur Värmlands Museums ar-
kiv som visade den vackra vattenverksbyggnaden på Sandgrund 
runt år 1900. Verket användes mellan 1890 och 1956 och bygg-
naden revs 1959. I maj 1960 invigdes Restaurang Sandgrund på 
samma plats. 

Ett arrangemang av Föreningen Karlstad Lever i samarbete med Värmlands Museum och Karlstads kommuns teknik- och
fastighetsförvaltning samt med ekonomiskt stöd från Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämd och stadsbyggnadsförvaltning

 KARLSTAD LEVER   Verkstadsgatan 1   652 19 Karlstad   Telefon 054 - 10 00 00   www.karlstadlever.nu

Program
 

Utdelning av Värmlands Museums byggnadsvårdsdiplom. 
Hörsalen kl 12.00.
Föredrag ”Från spann till kranvatten”. Göran Engström och 
Jan Wilhelmsson berättar i ord och bild om Karlstads vatten-
försörjning förr, nu och i framtiden. Hörsalen kl 12.30.
Fotoutställningen ”Vatten - ett kretslopp” med äldre och nyare 
bilder ur Värmlands Museums arkiv visas i foajén.

Fri entré - Välkommen!

Från spann
till kranvatten

söndag 9 september
på Värmlands Museum

Kulturarvsdagen 2012

Kerstin Stenberg, Ekaterina Lindberg och Peter Sörensen som 
tilldelades Värmlands Museums byggnadsvårdsdiplom 2012. 
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 Efter diplomutdelningen fortsatte programmet med da-
gens två föredragshållare. Först ut var Göran Engström, 
tidigare ingenjör på kommunens VA-enhet, som gav en 
historisk bild av hur stadens vattenförsörjning utvecklats 
”från spann till kranvatten” och vilka problem man haft 
att lösa. Idag finns 2670 invånare i Tingvallastaden. Vid 
branden 1865 fanns 5200 invånare i samma område och 
vattnet hämtades främst från Klarälven. De sanitära förhål-
landena försvårades av att Tingvallastaden också beboddes 
av hundratals svin och en mängd kor, hästar och höns. La-
trin kördes i tunnor som tippades på Sandgrund vilket föro-
renade älvvattnet. Rent vatten kunde bara köras i mindre 
mängder från källor på Kroppkärr, Rud och Bryngfjorden. 
Den förödande koleraepidemin som bröt ut 1866 påskyn-
dade diskussionerna om en bättre lösning för vattenför-
sörjningen och olika förslag på vattenverk och ledningsnät 
fördes fram. 1888 togs vattenverket på Sandgrund i bruk 
med ångdrivna pumpar. När dessa elektrifierades 1907 le-
vererade verket 1700 kubikmeter per dygn och 1910 hade 
kapaciteten utökats till 2300 kubikmeter per dygn men kva-
litén var fortfarande undermålig. En stor förbättring skedde 
1954 då det nuvarande vattenverket på Sörmon togs i bruk 
och Sandgrundsverket avvecklades. Byggnaden revs 1959.
 Efter Görans intressanta redogörelse togs mikrofonen 
över av Jan Wilhelmsson, miljöingenjör vid kommunens 
VA-enhet som kunde ge åhörarna en redogörelse för dagens 
vattenförsörjningssystem där också hanteringen av avlopp 
är en betydande del. Åtta vattenverk förser drygt 90 procent 
av kommuninvånarna med dricksvatten. Nästan 7 miljoner 
kubikmeter vatten (det vill säga nästan 7 miljarder liter) 
produceras årligen vid vattenverken för Karlstadsbornas 
räkning. Dessutom distribueras ca 1,9 miljoner kubikmeter 
till Hammarö kommun från Sörmoverket. Genom 148 mil 

ledningar och åtta vattentorn leds vatten till Karlstadsbor-
nas kranar. Ur dessa tappas 25 miljoner liter varje dygn där 
det mesta används för hygien. Reningsverket på Sjöstad tar 
hand om 23,7 miljoner liter vatten per dygn vilket upprätt-
håller en god vattenkvalité. 
 Görans och Jans framförande gav åhörarna en intressant 
bild av hur Karlstads vattenförsörjning utvecklats från pri-
mitiva och hälsovådliga förhållanden till ett modernt sys-
tem som kan tillgodose samhällets ökande krav på tillgång 
och kvalitet och ändå kan vara hållbart tack vare miljöhän-
syn och kretsloppstänkande.
 I museets foajé hade Sven Wallin sammanställt en välbe-
sökt fotoutställning med rubriken Vatten - ett kretslopp med 
äldre och nyare bilder ur Värmlands Museums arkiv. Här 
kunde man bl a se hur den vackra vattenverksbyggnaden på  
Sandgrund såg ut vid förra sekelskiftet såväl exteriört som 
interiört och vattentornen på Herrhagen och Kvarnberget 
som de tedde sig i början av 1900-talet.
 Som avslutning på dagen inbjöds besökarna att bese det 
vattenintag som användes för vattenverket på Sandgrund 
och som fortfarande finns bevarat vid Sandgrundsbrons 
södra fäste.
 Förutom de som nämnts ovan bidrog ytterligare enskilda 
personer och medarbetare inom de olika medverkande för-
eningarna och organisationerna på olika sätt med sitt ide-
ella arbete och engagemang för att göra Kulturarvsdagen 
till ett uppskattat arrangemang. Arrangörer detta år var för-
utom Föreningen Karlstad Lever även Värmlands Museum 
och Karlstads kommuns teknik- och fastighetsförvaltning 
samt Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd och 
stadsbyggnadsförvaltning som gav ekonomiskt stöd.

Karlstad teater besöktes 2012-04-10 och 2012-04-11 då 
föreningen i samarbete med Karlstads Hembygdsförening 
inbjöd medlemmarna till guidad visning av den tillbyggda 
teatern. 
 Sextiotalet deltagare kom för att under Hans Wallstavs 
sakkunniga ledning visas runt i lokalerna och delges tea-
terns historia och intressanta fakta. Byggnaden invigdes 
1893 och är uppförd efter ritningar av Axel Anderberg. Den 
har en rik historiserande fasadutsmyckning där mycket av 
det sena 1800-talets arkitekturideal och formelement syns. 

Sida 4

Det bevarade vattenintaget är den enda spåret av vattenverks-
tiden på Sandgrund. På den västra sidan vid inloppet finns en 
inhuggen pegel som visar vattenståndet i Klarälven. 

Kulturarvdagens föredragshållare Jan Wilhelmsson och Göran 
Engström.
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Teatern är skyddad som byggnadsminne där både exteriör-
en, salongen, scenen och bakomvarande utrymmen tidigare 
omfattades av skyddsföreskrifter. Flera gånger har förslag 
till ombyggnader förts fram och debatterats men dessa har 
inte ansetts genomförbara med hänsyn till byggnadens kul-
turhistoriska värde. Den nya tillbyggnaden som ritats av 
Erséus Arkitekter AB invigdes 2011 har inneburit att vissa 
ingrepp gjorts i den skyddade miljön och en 750 kvm stor 
rund utbyggnad med ett eget modernt formspråk har tillfo-
gats. Kulturhistoriska värden har således offrats för att ska-
pa mer ändamålsenliga arbetslokaler för Värmlandsoperan.

Det låg en stad vid Clara Elf är titeln på Erik Bengtsons 
senaste roman och var också rubriken för en biblioteks-
kväll 2012-10-23 som arrangerades i samarbete mellan 
föreningen, Stadsbiblioteket, Karlstads Bokcafé och För-
eningen för värmlandslitteratur. Nära 170 åhörare hade 
bänkat sig för att lyssna då Erik Bengtson berättade om 
sin roman som beskriver Karlstads förvandling från stor 
bondby till en modern handels- och industristad. I den in-
tressanta och underhållande presentationen berörde Erik en 
rad kända karlstadbor som på olika sätt satt spår i värmlän-
ningarnas medvetande som Fritz Clarholm, hans son Per, 
biskoparna Agardh och Rundgren, landshövding Oldevig, 
greve Löwenhielm, handelsmannen Jan Fröding och frö-
ken Hulda Agardh men också samtida personer som genom 
sina återfunna brev och dagböcker nu stiger fram ur sin 
anonymitet.

Boksläpp för Husen kring Frödingsparken arrangerades 
2012-09-29 i Baptistkyrkans samlingssal som välvilligt 
upplåtits av pastor Andreas Möller. Där fick besökarna träf-
fa skribenterna som berättade om de hus och miljöer som 
beskrivs i boken: Elisabet Larberg om Saluhallen, Ann-
May Brodén om Lasarettet/Brandstationen och Flicksko-
lan, Hans Olsson om husen utmed Kungsgatan, Slussvakts-
stugan, Fängelset och Överläkarbostaden/Stadsbiblioteket 
och Maria Linder om Baptistkyrkan som besökarna också 
fick tillfälle att studera interiört. 
 Efter presentationerna promenerade deltagarna till Frö-
dingsparken för att uppleva de beskrivna stadsrummen på 
plats. Boksläppet avslutades med ett besök i Lasarettet/
Brandstationen som idag används av Tingvallagymnasiet.
Deltagarna kunde där konstatera att de förändringar som 
gjorts i interiören för att tillgodose skolans behov i stort sett 
suddat ut spåren av byggnadens ursprungliga funktioner.

Karlstads största park, Klarälvsparken uppmärksam-
mades 2012-06-03 då föreningen i samarbete med Natur-
skyddsföreningen och Solabåten Rederi AB genomförde 
två båtturer på Klarälven. Hela 65 besökare passade på att 
ta en tur från Residenstorget till CCC och åter. Ciceroner 
ombord var Leif Löfström, Linda Ferm och Anna Ratsman 
som berättade om såväl deltalandskapets utveckling som 
den unika flora och fauna som finns utmed och i älven. 
Förutom de intressanta fakta som presenterades av de sak-
kunniga guiderna fick också passagerarna en fin upplevelse 
av hur vattnet och de öppna strändernas samspel ger Karl-
stad dess karaktäristiska ljusa, luftiga stadsrum och hur ex-
ceptionellt unik denna tillgång är som en centralt belägen 
stadspark. 

Under rubriken Kärnkraftverkets poetik inbjöds med-
lemmarna till ett föredrag av Fredrik Krohn Andersson på 
Gjuteriet 2012-11-27 där han berättade om sin doktorsav-
handling med samma namn. Fredrik har i denna undersökt 
hur föreställningarna och begreppen om svenska kärn-
kraftsverk formades under åren 1965-1973. Grundläggande 
frågor i studien har varit: Vad det var man byggde under 
dessa år? Var det arkitektur man producerade, ett nytt land-
skap eller ett kulturarv?

Sida 5

Karlstads teater före och efter tillbyggnad. Här har inte bara 
framförts teater, operor och Alvar Anhil Nilssons revyer. På 
1920-talet arrangerades även boxningsmatcher och 1937 bygg-
des den om för att även fungera som biograf. Filmförevisningar-
na upphörde i början av 1980-talet efter att utbudet de sista åren 
mest bestått av obskyra filmer. 1984 återinvigdes byggnaden som 
renodlad teater efter en genomgripande renovering. Då försvann 
också den lägenhet som tidigare under flera decennier varit tjäns-
tebostad för teaterns scenmästare Herbert Halldin.

Konstvetare Fredrik Krohn Andersson har sedan 2006 ingått i 
Föreningen Karlstad Levers styrelse.
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Skyltprogram
Gruppen som arbetar med stadshistoriska skyltprogrammet 
för Karlstads kommun har fortsatt arbetet under året. Syftet 
är att enhetliga skyltar vid utvalda kvarter, gator eller områ-
den och vid kulturhistoriskt intressanta byggnader och an-
dra objekt av särskilt intresse, skall berätta om kommunens 
kulturmiljö. Skyltarna skall också kunna fungera som kom-
plement till stadsvandringar såväl guidade som med hjälp 
av stadsvandringskarta. Hittills har tio skyltar färdigställts:  
Orrholmen, Herrhagen, Rud, Pråmkanalen, Residenstorget, 
Sandgrundsudden, Dykdalberna, Stadsträdgården, Gamla 
gymnasiet, Herrhagsskolan och Viken. Dessutom har tre 
personskyltar producerats: Zarah Leander (Karlstad teaters 
foajé), Beatles (Sundstaaulan) och Maria Sundelius (Karla-
gatan). I det senare fallet har det rört sig om en restaurering 
av en äldre minnesplatta som nu fått samma form som öv-
riga skyltar i programmet.
 Från Karlstad Lever har Ann-May Brodén under året 
deltagit i gruppen som i övrigt består av representanter från 
Stadsbyggnadskontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen, 
Tekniska verken, Värmlands Museum, Carlstads-Gillet och 
Karlstads hembygdsförening. Under året har textunderlag 
varit under bearbetning för Museets arkitektur, Råtorp, 
Åttkanten, Viken, Våxnäs, Haga, Lagberget/Kungsvägen, 
Vålberg, Edsvalla, Nyed/Molkom och Väse. När dessa 
är producerade planerar gruppen att fortsätta arbetet med 
skyltar för Stora torget, Drottninggatan, Järnvägsstationen, 
Klara, Inre hamn, Klaraborg, Klarälven, Alsters strandbad 
och kvarteret Almen 

Publicerat
Kulturarvsdagen 2012 uppmärksammades 2012-09-06 
både i Karlstads-Tidningen och Nya Wermlands-Tidningen 
med artiklar om det kommande programmet. Dagen efter 
publicerade NWT ytterligare en helsida om Kulturarvsda-
gen. Medias bevakning av arrangemanget resulterade i ett 
referat i NWT 2012-09-10.

Husen kring Frödingsparken, den andra delen i skrift-
serien Karlstad med kulturhistoriska ögon, uppmärksam-
mades i flera media. Under rubriken Den okända parken 
presenterade Mats Dahlberg i NWT 2012-09-27 ”den lilla 
men mycket innehållsrika skriften” i positiva ordalag. I 
Karlstads-Tidningen berättade Eva Dahl 2012-10-11 om 
skriften i en helsidesartikel och lyfte då särskilt fram för-
eningens kritiska hållning till det bristande underhållet av 
Lasarettet/Brandstationen och Flickskolan. (Till förening-
ens glädje genomförde kommunen en fasadrenovering av 
Flickskolan under hösten 2012.) Även i Wermlandiana nr 3 
2012 presenterade Bengt Åkerblom skriften i en längre an-
mälan som utmynnade i omdömet ”en mycket kunnig och 
lättläst beskrivning i ord och bild av ett ovanligt intressant 
parti av staden!”

Paul Piltz målningar på Stadshotellet hotades av en på-
börjad utbyggnad av puben Bishop Arms. De välkända 

väggmålningarna som utfördes 1944 visar händelser ur Carl 
Jacob Heubeleins liv ansågs inte passa in i pubkedjans nya 
koncept och skulle täckas över med nya väggar. Via me-
dia fick såväl föreningen som stadsbyggnadsförvaltningen 
kännedom om vad som höll på att ske. Stadsbyggnadsarki-
tekt Måns Hallén tog upp en diskussion med hotellet och 
ombyggnaden stoppades tillfälligt. I Värmlands Folkblad 
och NWT publicerades 2012-09-06 artiklar som berättade 
om händelsen och refererade föreningens uppfattning att 
målningarna är en del i en kulturhistoriskt värdefull miljö 
och borde bevaras synliga. I samma artiklar presenterades 
den kompromisslösning som hotellet och Måns Hallén 
nådde, nämligen att vissa partier av de nya väggarna förses 
med glasöppningar och belysning som gör det möjligt att se 
några av väggmålningarnas viktigaste partier.

I Karlstads Hembygdsblad publicerades i majummret ett 
referat med bilder från det studiebesök på Karlstads teater 
som genomfördes i april i samarbete med Karlstads hem-
bygdsförening.

Gjuteriet - en kulturell smältdegel var rubriken på ett 
helsidesreportage i Länstidningen 2012-05-25. Det byggde 
på en intervju med Gjuteriets föreståndare Hans Olsson 
som berättade om hur Gjuteriet kom till 1985, hur husets 
många olika verksamheter utvecklats under åren och den 
roll Gjuteriet har idag som samlingsplats för kulturaktiva 
karlstadsbor i alla åldrar.

I Wermlandiana nr 2012 berättade Bengt Åkerblom att 
Föreningen Värmlandslitteratur flyttat till nya lokaler på 
Verkstadsgatan och passade då även på att presentera Gju-
teriet som en ny trevlig granne och ge beröm åt Café Gju-
teriet.

I en debattartikel i VF 2012-04-07 satte förre kulturche-
fen Kjell Fredriksson fokus på kvalitet istället för kvantitet 
i Karlstads kulturliv och lyfte fram föreningarna som vikti-
ga kulturskapare. Han gav i artikeln exempel på värdefulla 
verksamheter som ”syresätter kulturen”, bl a föreningshu-
set Gjuteriet.

Teatergrupperna flyttar till Gjuteriet var rubriken på en 
artikel i NWT 2012-04-26 där en lösning för Kultursko-
lans lokalproblem presenterades. Kulturskolans dans- och 
teaterelever hade länge varit trångbodda på Klaraborg och 
Tempelriddaren. Genom att flytta teaterundervisningen till 
Teaterlokalen Järnet på Gjuteriet kunde därmed eleverna 
från hösten nyttja en lektionssal som är bättre anpassad för 
verksamheten. Folkteatern Järnet som upplåter lokalen, har 
i regel sin verksamhet på kvällstid, varför Kulturskolans 
teaterundervisning som främst sker dagtid blir ett utmärkt 
sätt att effektivisera lokalens nyttjande.

Mammor stoppar elevutställning var rubriken på en ar-
tikel i NWT 2012-02-28 . Bakgrunden var att en fotout-
ställning av tredjeårselever på Klara gymnasiums medie-
program plockats ner från Café Gjuteriets väggar i förtid. 
Utställningen som hade temat ”skräck” innehöll några 
bilder som väckte starka reaktioner från föräldrar till de 
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barn som deltar i verksamheter på Gjuteriet. Gjuteriets fö-
reståndare Hans Olsson beslöt därför att omgående ta ner 
utställningen med hänvisning till att caféet är en lokal som 
används av många olika människor i alla åldrar och med 
olika intressen och därför inte kan fungera som ett galleri 
som publiken valt att besöka. I artikeln återgavs också Hans 
Olsson konstaterande att de ”censurerade” mediaeleverna 
och deras lärare nu hade ett bra exempel som underlag för 
att diskutera frågan om vem det offentliga rummet tillhör 
och vad man kan eller inte kan exponera där.

Studiecirkeln
Förändringar i Karlstads stadsrum var ämnet då studie-
cirkeln återstartade under hösten efter en tids uppehåll. Den 
genomförs i samarbete mellan föreningen och Studiefräm-
jandet Värmland/Bergslagen och arbetet bedrivs under triv-
samma former där deltagarna själva lägger upp studierna. 
Under hösten hade cirkeln tolv deltagare som studerade ex-
empel på förändringar i Karlstads stadsrum. Förutom träf-
farna på Gjuteriet gjorde gruppen också fältstudier av husen 
och miljöerna utmed Sandgrundsgatan, Norra Strandgatan, 
och Järnvägsgatan

Övriga aktiviteter
Planerna på översvämningsskydd längs Älvgatan 
presenterades vid ett samrådsmöte som kommunen och 
Landstinget i Värmland inbjöd till 2012-01-17 där Elisabet 
Larberg och Hans Olsson deltog som föreningens repre-

sentanter. Skyddet syftar till att säkra driften av sjukhuset, 
akutvägar till och från sjukhuset och för boende i sjukhu-
sets närhet i händelse av höga flöden i Klarälven. En barriär 
är tänkt att placeras mellan Älvgatan och älven, från Karl 
IX gata till grönområdet norr om villabostäderna längs Ro-
senborgsallén. Barriären innebär en mindre förändring av 
landskapsbilden men får en placering ovanför strandlinjen 
för att bevara de äldre strandskoningarna som har ett visst 
kulturvärde.

Fredrik Krohn Andersson som sedan 2006 ingått i fören-
ingens styrelse, lade 2012-03-16 fram sin doktorsavhand-
ling Kärnkraftsverkets poetik. I denna har han undersökt 
hur föreställningarna och begreppen om svenska kärn-
kraftsverk formats 1965 –1973. Vid disputationen som 
ägde rum vid Konstvetenskapliga institutionen vid Stock-
holms universitet, närvarade Elisabet Larberg från fören-
ingens styrelse och framförde då föreningens gratulatio-
ner till hans lyckade doktorsexamen och överlämnade Jan 
Jörnmarks bok Övergivna platser - två som gåva. 

Karlstads Gamla stan
Ordförande Pererik Ekeberg representerade föreningen 
vid en informationsträff 2012-05-10 då stadsarkitekt Måns 
Hallén presenterade projektet Älvpromenaden. Kom-
munens tanke är att göra alla älvstråk i centrala Karlstad 
promenadvänliga. Den första etappen, Älvpromenaden, 
sträcker sig utmed Älvgatan och Museigatan. Detta stråk 
vill man utveckla i dialog med fastighetsägare och andra 
intressenter för att även kunna ta tillvara de innergårdar och 
miljöer som gränsar till Älvpromenaden. Målsättningen är 
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att skapa ett trivsamt stråk med verksamheter som gör in-
nergårdarna till nya mötesplatser och med en trafiklösning 
på de gåendes villkor på de berörda gatorna. Under hösten 
ställdes en modell över området ut där ett antal förslag vi-
sades. Över 4 000 besökare var och tittade på utställningen 
och ett stort antal skriftliga och muntliga synpunkter togs 
emot som nu kommer att arbetas in i en kommande pro-
gramplan.

Konsthallen Sandgrund som en plats för de experimen-
tella och gränsöverskridande kulturströmningar som pågår 
i samtiden lanserades som vision vid föreningens årsmöte 
2011. Den tidigare restaurangbyggnaden blev istället ett 
publikdragande Lerinmuseum. Byggnaden uppfördes 1960 
efter ritningar av arkitekt Uno Asplund (1920–2011), som 
för övrigt också skapat Föreningen Karlstad Levers logo-
typ. Under åren har flera ombyggnader gjorts som i stort 
sett förstört byggnadens ursprungliga luftiga och genom-
skinliga funktionalistiska karaktär. Uno Asplund själv ogil-
lade starkt dessa ovarsamma förändringar. Vid iordning-
ställandet för Lerinmuseet under våren 2012 fanns dock en 
ambition att återskapa några av de ursprungliga detaljerna. 
Bl. a. har de karaktäristiska ljusskyltarna med texten Sand-
grund nu återfått sin ursprungliga orangea färg.

Go Karlstad go! 2020 var rubriken på en heldag med 
samtal om Karlstads utveckling som hölls på Värmlands 
Museum 2012-08-27. Bakom inbjudan stod kommunens 
stadsmiljögrupp och deltagare var företrädare för det pri-
vata näringslivet, fastighetsägare, kommunala tjänstemän, 
politiker, m fl. Från Karlstad Lever deltog Hans Olsson. 
Dagen var upplagd som en workshop där uppgiften var att 
fritt visionera om hur Karlstad kan utvecklas. Gruppdiskus-
sioner kring rubrikerna Handelsstaden, Resecentrum, Älv-
promenaden, Stora Torget och Kollektivtrafik, utmynnade 
i många goda idéer som redovisades vid dagens slut. En 
stor behållning av dagen var också att den tydliggjorde de 
många olika intressen som behöver jämkas ihop i stadsut-
vecklingsarbetet. 

Hemsida och Facebook
Förutom Gjuteriets hemsida har föreningen sedan 2006 en 
egen hemsida på internet med adressen www.karlstadlever.
nu. Den gör det lätt för intresserade att hitta information 
om föreningen och aktuella arrangemang. Under året har 
hemsidan successivt utökats med rapporter och bilder från 
föreningens genomförda aktiviteter såsom Kulturarvsda-
gen, m fl och de senaste årens verksamhetsberättelser. Be-
sökare har således möjlighet att skaffa sig en omfattande 
bild av föreningens arbete. Under året har besöksfrekven-
sen i snitt varit 60 besök per månad. De flesta besökare 
hittar sidan via länkar från andra webbplatser, främst från 
Gjuteriets hemsida och kommunens föreningsregister och 
evenemangskalender men också i stor utsträckning från 
Carlstads-Gillet och Operation Karlstad.
 Gjuteriet har sedan tidigare en egen sida på Facebook. I 
syfte att sprida information om föreningen och värva med-
lemmar beslöt styrelsen att även föreningen bör ha en sida 
på Facebook. Denna ligger ute på nätet sedan september 
2012 och har fått en hel del gilla-markeringar. Här får besö-
karna fortlöpande tips om föreningens kommande arrang-
emang och de skrifter som finns till försäljning. 

Gjuteriet
Verksamheten i Gjuteriet har varit lika omfattande under 
2012 som året innan. Utöver de permanenta hyresgästerna 
kan man konstatera att ett stort antal grupper utnyttjat lo-
kaler tillfälligt, såväl dagtid som kvällar. Året har därmed 
som vanligt präglats av ”trångboddhet” och mycken energi 
har fått användas för att få en väl fungerande intern logistik 
som möjliggjort ett effektivt samutnyttjande av lokalresur-
serna. 

Media
Värmlands Filmförbunds videoredigeringsstudio och 
klubbrum utnyttjades flitigt av medlemmarna såväl dag-
tid som sent in på nätterna. Bokning av redigeringstid, 
videokameror samt utlämning av nycklar och utrustning 
sker som tidigare till Filmförbundets åttiotalet medlemmar 
via Café Gjuteriet enligt överenskommelse med klubben. 
Lokalen är nu omdisponerad på ett mer rationellt sätt och 
fungera även som en mindre biograf.

 Från Radio Solstas Studio Ett sändes ca 10 timmars när-
radio i veckan av fem föreningar där KarlstadRocks och 
Kunskapsradion stod för merparten. Karlstads Nya Foto-
klubb med sina drygt 50 medlemmar genomförde ett stort 
antal fotokurser för såväl nybörjare som mer erfarna foto-
grafer. Klubblokalen har iordningställts för att vid sidan av 
kurs- och mötesverksamheten även kunna fungera som en 
mindre fotoateljé där också diskussionskvällar med digi-
tal bildvisning arrangeras. I likhet med videoredigeringen, 
bokar fotoklubbens medlemmar ateljén och mörkrumstider 
via Café Gjuteriet.

Teater och dans
Teaterskolans verksamhet har tyvärr varit vilande under 
året med anledning av att teaterintresserade barn- och 
ungdomar sökt sig till den kommunala kulturskolan som 
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erbjuder avgiftsfri verksamhet. I Sensus regi bedrevs re-
gelbunden verksamhet i en barnteatergrupp och under året 
genomfördes också två träffar med prova på teater för per-
soner med funktionsnedsättning. Amatörteatergruppernas 
verksamhet inom NBV-teatern och Folkteatern Järnet var 
lika stor som året innan med såväl ungdoms- som vuxen-
grupper. Teaterlokalen Järnet utnyttjades vid sidan av Folk-
teatern Järnets egen verksamhet också för dansverksamhet 
på kvällstid och vid några enstaka tillfällen av några externa 
teatergrupper för repetitioner, bl a av Carina Ekmans pjäs 
En dag ska jag flyga med blå vingar som sedan spelades på 
Arenan. Även Duo Danzeros nyttjade Järnet för att arbeta 
fram ett teaterprojekt riktat till omsorgstagare i kommunen. 
Teaterverksamheten på Gjuteriet omfattar även fyra fören-
ingar för roll- och konfliktspel som under året lockat till sig 
nya deltagare. Drygt 120 ungdomar deltar nu regelbundet i 
aktiviteterna som vid sidan av själva spelandet även omfat-
tar tillverkning av rekvisita och spelutrustning. Tre större 
rollspelslive och spelkonvent arrangerades även på Gjute-
riet under 2012 där nära 150 ungdomar deltog vid varje 
tillfälle. I den populära dansverksamheten deltog under året 
ca 160 personer som utvecklade sina färdigheter i såväl ar-
gentinsk och finsk tango som squaredance, salsa och swing.

Kursverksamheten i Studiefrämjandets regi var mycket 
omfattande och bedrevs såväl på dagtid som på kvällar och 
helger i Gjuteriets lokaler. Cirklarna omfattar vitt skilda 
ämnen som flugfiske, jakt, fåglar, turism, hundar, stadsmil-
jö, måleri, orkidéodling, sociala frågor, mm. Som exempel 
kan nämnas att bildmåleri utövades av fyra grupper varje 
vecka och ett 40-tal blivande jägare genomgick utbildning 
för jägarexamen. Dessa har även möjlighet att öva skytte i 
lokalerna med hjälp av den synnerligen populära digitala 
skyttesimulator som finns för ändamålet. En lokal är utrus-
tad som en mindre slöjdsal där 20-talet knivslöjdare kunde 
utöva sitt hantverk under året.

Musik
I Sensus Barnmusikskola deltog ca 300 barn varje vecka i 
de vanliga grupperna för åldrarna 3-7 år, babyrytmikgrup-
perna, pyttedansgruppen och de åtta musikalgrupperna för 
de äldre barnen.
 Rockmusikverksamheten var omfattande och innebar 
maximalt utnyttjande av lokalerna. Vid årets utgång sam-
utnyttjade 25 musikgrupper (med ca 120 medlemmar) nio 
ljudisolerade repetitionsrum och SpeedBalls inspelnings-
studio som också användes av tillfälliga nyttjare. Studion 
var i princip fullbokad under året och ca 40 inspelningar 
genomfördes. Även flera kurser i inspelningsteknik hölls. 
I provisoriska lokaler i källarplanet samsades också två 
musikgrupper och den mindre studion ”Musiksmedjan” ut-
nyttjades för inspelningar.
 Musikakuten är namnet på den instrumentalundervis-
ning som omfattar både individuell och gruppundervisning 
i keyboard, gitarr, bas, sång och trummor. Här deltog under 
2012 nära 30 elever. Två fullt utrustade repetitionslokaler 
och en särskild slagverksstudio med ett antal digitala trum-
set användes för detta ändamål. Tack vare den digitala tek-
niken kunde därmed flera utövare spela samtidigt i samma 
rum utan att störa varandra.

I syfte att ge de grupper som bedriver cirklar inom Studie 
främjandet spelningstillfällen för publik arrangerades i 
samarbete med andra aktörer ett stort antal konserter un-
der året. Under vinjetten Livekarusellen genomfördes 18 
spelningar för ca 40 band runt om i Värmland och under 
festivalen Putte i parken i juni ordnades en särskild scen 
för lokala band.
 Rookie to Whiz är det nya namnet på ett flerårigt sam-
arbetsprojekt som startade 2008 och vars syfte är att stärka 
och utveckla musikbranschen genom samverkan och folk-
bildning. Huvudparter i projektet är Studiefrämjandet, 
Karlstads universitet, Högskolan i Dalarna, Föreningen 
Mjöskryss och Högskolan i Hedmark. Projektet har sin ad-
ministrativa bas på Gjuteriet men bedriver sin omfattande 
verksamhet i form av workshops, utbildningar, mässor, mm 
runt om i Värmland och Dalarna i Sverige och Hedmark 
och Akershus Fylke i Norge. I Karlstad anordnades under 
året ett flertal workshops, bandcoachinghelger och låtskri-
varkurser.
 Det står alltid ett antal grupper i kö för att få replokaler 
på Gjuteriet vilket innebär att alla nya lokalsökande tyvärr 
får rådet att leta på annat håll i Karlstad. Ett flertal semina-
rier och kurser (t ex utbildningar i musikproduktion) kunde 
ändå genomföras genom nyttjande av Vinden och mindre 
grupprum som övrig tid används för studiecirkelverksam-
het med annan inriktning än musik.

Vinden har använts för intern kursverksamhet. Den har 
dessutom i stor omfattning upplåtits till ett antal föreningar 
och grupper för arrangemang, möten, kurser mm. Även 
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danselever från Sundstagymnasiet lånade Vinden för att 
med Suzanne Carlings regi repetera föreställningen Pettson 
& Findus som sedan spelades upp i Sundstaaulan.

Karlstads Obrända Bibliotek invigdes 2005 i en mindre 
lokal på Gjuteriet. Initiativtagare var handbokbindare Olof 
A. Myrin som i samarbete med Carlgöran Holm (Karlstads 
Bokcafé) och Hans Olsson (Gjuteriet) skött om verksam-
heten. Biblioteket består enbart av böcker som gallras ut 
från de kommunala biblioteken och som annars skulle ha 
gått till förbränning. Syftet med etableringen är att förlänga 
användningstiden för dessa böcker genom att erbjuda all-
mänheten att botanisera bland hyllorna och gratis ta med 
sig det man finner läsvärt. Återlämning av ”lånade” böcker 
undanbedes således och förhoppningen är istället att så 
många som möjligt återbrukas av nya läsare. Liksom året 
innan gjordes under 2012 en marknadsföringskampanj där 
information om biblioteket spreds via ett stort antal flyers 
som delades ut vid olika kulturarrangemang vilket resulte-
rat i en stadig ökning av besökare och man kan glädjande 
konstatera att biblioteket fyller sin funktion och fyllts på 
med utgallrade böcker i samma takt som andra ”lånats ut”. 
Av de 33 hyllmeter som ryms i bilioteket har under året ca 
en halv meter omsatts varje vecka.

 Vid årets utgång bedrev 18 föreningar eller organisatio-
ner, två teaterföreningar, 25 musikgrupper och fem verk-
städer verksamhet i permanenta egna arbetslokaler. Ytter-
ligare 30-talet olika föreningar eller grupper samutnyttjade 
dessutom regelbundet mötesrum och ytterligare ett stort an-
tal externa grupper använde vid enstaka tillfällen de större 
samlingslokalerna och studierummen för föreningsmöten, 
arrangemang, utbildningar och liknande. Med anledning av 
den stora efterfrågan på tillfälliga mötes- och arbetslokaler 
gjordes mindre omdisponeringar av lokalanvändningen för 
att tillgodose detta ändamål. Tre verkstadslokaler i källar-
planet användes under året temporärt för musikverksamhet. 
En hyresgäst avflyttade och en flyttade in under 2012 och 
vid årets utgång var alla lokalytor uthyrda. 
 Förutom de publika arrangemang som genomfördes av 
olika grupper och föreningar på Vinden under året inbjöd 
under våren också Teaterelever från Sundstagymnasiet till 
fyra föreställningar av Emma Broströms dystopi Allt som 
lever här dör samt till två föreställningar av farsen Frieriet 

och kameleonten. Ett luciatåg med barn från daghemmet 
Freja bjöd på julsånger vid det traditionsenliga luciafiran-
det i Café Gjuteriet. Som tidigare sammanstrålade också 
en grupp av ”pösupiper” (säckpipeblåsare) från olika delar 
av landet för sin vinterträff på Gjuteriet. Detta ovanliga ar-
rangemang har nu blivit en årlig tradition som ofta också 
ger publicitet för Gjuteriet. Gruppens ambition är att lyfta 
fram och utveckla den mycket gamla svenska säckpipetra-
dition som i det närmaste är bortglömd.
 Den intima cafélokalen på Gjuteriet har i många år fung-
erat som en mötesplats där engagerade åhörare och Bokca-
féets föreläsare kunnat mötas i givande diskussioner. Under 
året arrangerade Bokcaféet tre av sina välbesökta och upp-
skattade föredrag på Gjuteriet. Bokcaféets permanenta tid-
skriftshylla i cafélokalen finns kvar och erbjuder en rad tid-
skrifter som annars kan vara svåra att uppbringa i Karlstad.

Bildutställningar 
Föreningen arrangerade under året bildutställningar i Café 
Gjuteriet. Tretton utställningar har visats innefattande olika 
tekniker. Utställare har varit:

 Margarete Wiberg (blandteknik)
 Torbjörn Hellberg (olja/akryl)
 Mediaprogramet vid Klara gymnasium (foto)
 Kristina Gullander (blandteknik)
 Lars Bokhult & Sofia Edfeldt (olja & teckning)
 Karlstads Nya Fotoklubb (foto), två utställningar
 Kenny Falkensvärd (akvarell)
 Lotta Tammi & Roland Bokhult (foto)
 Margareta Berglund (foto)
 Marie Gauthier (akvarell)
 Lars-Gunnar Nyqvist & Theresa Nyqvist (foto)
 Hammarö Fotoklubb (foto)

Marie Gauthiers utställning genomfördes i samarbete med 
”Konstrundan Karlstad med omnejd” där Café Gjuteriet var 
en av de 24 utställningslokaler som ingick i arrangemanget. 
Utställnings verksamheten i caféet, som nu pågått i mer än 
tjugo år, har blivit ett uppskattat forum för många bildska-
pare. Några av utställarna har också arrangerat vernissager 
vilket lockat nya besökare till Gjuteriet .
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Den omfattande musikverksamheten i Gjuteriets lokaler innebär 
att även korridorerna ibland får nyttjas av musikanterna .

Karlstadskonstnären Torbjörn Hellberg visade sina målningar 
i Café Gjuteriet i början av året, en utställning som råkade 
sammanfalla med Liljevachs vårsalong där Torbjörn också deltog.



Verksamhetsberättelse 2012

Personal
Under året har Katalin Mattsson och Birgitta Jakobsson 
på ett förtjänstfullt sätt givit service åt hyresgäster och be-
sökare till Café Gjuteriet. Rose-Marie Andersson utförde 
arbetspraktik fram till september då hon erhöll en tidsbe-
gränsad anställning på halvtid. Hanna Tedfeldt har fungerat 
som timvikarie i caféet vid behov.
 Det praktiska och administrativa arbetet för Gjuteriet 
sköttes under året av Hans Olsson (föreståndare), Magnus 
Norström (vaktmästare) och Hanna Tedfeldt som skött lo-
kalvården och andra serviceuppgifter. Sammantaget kan 
man konstatera att Gjuteriet, utöver den ordinarie verksam-
heten och under en rad av år, också fungerar som en resurs 
för de behov av praktik och arbetsprövning som till exem-
pel efterfrågas av Arbetsförmedlingen och Försäkringskas-
san.

Samfällighetsföreningen i kvarteret Gjutaren 
Med anledning av nya fastighetsbildningar inom kvarteret 
Gjutaren, bildades i april 2004 samfällighetsföreningen 
”Gemensamhetsanläggningen Gjutaren”. Styrelsen utgörs 
av representanter för samtliga fastighetsägare i kvarteret 
(för närvarande Karlstads kommun, Nöjesfabriken, City-
verkstaden, Karlstads Energi och Karlstad Lever) som ge-
mensamt skall sköta och bekosta drift och underhåll av de 
anläggningar som finns på gården (körvägar, parkering, el- 
och VA- installationer, planteringar, mm). Gjuteriets före-
ståndare Hans Olsson med styrelseledamot Elisabet Larberg 
som suppleant ingick i GA Gjutarens styrelse under året.

Bokslutets struktur
Föreningen bedriver sin verksamhet inom två ekonomiska 
grenar där den ena är den ideella föreningsverksamheten 
och den andra förvaltningen av Gjuteriet där också café-
verksamheten ingår. Alla intäkter och kostnader som hän-
förs till föreningen eller Gjuteriet redovisas på två sepa-
rata resultaträkningar. Som ett komplement till Gjuteriets 
resultat redovisas också caféverksamhetens bruttoresultat 
särskilt. Anledningen är att underlätta löpande uppföljning 
av resultatet och redovisning till skattemyndigheten. I ba-
lansräkningen sammanförs de olika verksamhetsgrenarna 
i en tablå.
 Det fram till 2012 årliga kommunala investeringsbidra-
get för den genomförda ROT-renoveringen av Gjuteriet be-
handlas i redovisningen som ett ägartillskott. Det redovisas 
således inte i resultatet utan istället som en ökning av det 
egna kapitalet med det belopp som motsvarar amorteringar 
av ROT-renoveringslånet (se spec. 4 till balansräkningen).

Gjuteriets resultat
Gjuteriets intäkter blev totalt 193 000 kr större än budge-
terat vilket i huvudsak beror på att städningstjänster utförts 
i större omfattning, att statligt obudgeterat anställnings-
stöd för tidsbegränsad halvtidtjänst i caféet erhållits samt 
att extra medel om 95 000 tacksamt erhölls från Sven af 
Geijestams Fond och Hj Lagerlöfs Donationsfond. Det ex-
tra anslaget användes i sin helhet för tilläggsisolering av 
vindsbjälklag samt reparation och fukttätning av grund-
sockeln vi byggnadens norra gavel. Åtgärderna beräknas 
med dagens energipris ge en årlig besparing för värmekost-

naden på ca 23 000 kr. Gjuteriets kostnader blev samman-
taget 222 000 kr högre än de budgeterade där merparten, ca 
140 000 kr utgjorde kostnad för tilläggsisolering och lag-
ning av grundsockel enligt ovan samt oplanerad reparation 
av rostangripna värmestammar i källarplanet. Dyrare blev 
också kostnaden för bl a fjärrvärme, löner och sociala av-
gifter med anledning av att mer städning utfördes och den 
extra tidsbegränsad halvtidstjänsten i caféet från september 
månad.   Kostnaden för avskrivningar följde budget men 
är förhållandevis höga eftersom den slutförda ROT-reno-
veringen har medfört investeringar som ökat avskrivnings-
underlaget för fastighetsinventarierna och byggnaden. 
Avskrivningarna beräknas ligga på den nuvarande nivån 
till och med 2013. De kostnader som kunde hållas lägre 
än budget var främst de för renhållning, försäkringar och 
räntor som sänktes då hypotekslånet sattes om under året.
 Sammantaget innebär budgetavvikelserna att Gjuteriet 
efter avskrivningar uppvisar ett underskott på 77 200 kr att 
jämföra med det förväntade underskottet på 47 800 kr.

Föreningens resultat
Den andra delen av skriften Karlstad med kulturhistoriska 
ögon gavs ut under året. Den budgeterade kostnaden för 
tryckning blev lägre än väntat vilket innebar att de bidrag 
som tacksamt mottagits för detta ändamål både kunde täck-
te hela produktionskostnaden och ge utrymme för en fon-
dering på 23 000 kr för kommande utgivning av en tredje 
del. Medlemsavgifterna inbetalades inte i den omfattning 
som förväntats vilket innebar 4 900 kr lägre intäkt. 
 Kostnaderna för Kulturarvsdagen 2012 kunde hållas låga 
tack vare ett stort ideellt engagemang från medarrangörer 
och enskilda personer medan kostnaden för övriga arrang-
emang blev relativt höga där den tyngsta posten var båt-
hyra för turerna på Klarälven. Sammantaget uppvisar för-
eningen i princip ett nollresultat istället för det förväntade 
underskottet på 13 300 kr.

Eget kapital
Årets totala verksamhet har givit ett underskott på 77 353 
kr att jämföra med det förväntade underskottet på 61 300 
kr. Föreningens ekonomiska ställning är dock sådan att 
denna tillfälliga förlust kan bäras. Underskottet balanse-
ras upp av årets ägartillskott om 470 263 kr vilket ökar det 
egna kapitalet från 1 232 493 kr till 1 625 403 kr. Styrelsen 
kan även med tillfredsställelse konstatera att föreningens 
betalningsförmåga på kort sikt stadigt förbättrats de se-
naste fem åren. Om de villkorade tillgångar som enbart 
får användas för ROT-renoveringslånets kapitalkostnader 
räknas bort, är kassalikviditeten tillfredsställande och har 
förstärkts sedan 2008 då den var 83,67% till 126,89% år 
2012. Under samma period har även det tidigare negativa 
rörelsekapitalet förbättrats och uppgår nu till 134 421 kr vid 
utgången av 2012.

Karlstad den 7 februari 2013

Pererik Ekeberg, Ann-May Brodén, Fredrik Krohn-
Andersson, Elisabet Larberg, Maria Linder, Krister 
Lundgren, Lennart Wettmark, Bengt Åkerblom och Per-Ola 
Åström
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2012 2011

Ti l lgångarTi l lgångar

Likvida medelLikvida medel
Kassa (Föreningen) 0
Kassa (Caféet) 33 177
Checkräkning 439 51 798 - 8 (Gjuteriet, saldo 228 946:02) 228 946
Swedbank 703 304 050-7 (föreningen, saldo 157 717:49) 157 717 419 840 427 573
Swedbank 904 904 700 - 5 (Gjuteriet för ROT-renoveringslån, saldo 8 445:31)Swedbank 904 904 700 - 5 (Gjuteriet för ROT-renoveringslån, saldo 8 445:31)Swedbank 904 904 700 - 5 (Gjuteriet för ROT-renoveringslån, saldo 8 445:31) 8 445 8 306
Swedbank 904 658 057 - 8 (Gjuteriet spärrat konto för bet. av ROT-lån, saldo 372 704:69)Swedbank 904 658 057 - 8 (Gjuteriet spärrat konto för bet. av ROT-lån, saldo 372 704:69)Swedbank 904 658 057 - 8 (Gjuteriet spärrat konto för bet. av ROT-lån, saldo 372 704:69)Swedbank 904 658 057 - 8 (Gjuteriet spärrat konto för bet. av ROT-lån, saldo 372 704:69) 372 705 299 824

Kortfristiga fordringarKortfristiga fordringar
Fordringar enligt specifikation 1 138 254
Förutbetalda kostnader 0
Ingående moms (nov och dec) 58 274
Övriga skattefordringar på skattekontot (ränteintäkter) 7 196 535 125 521

Lager CaféetLager Caféet 2 000 2 000
                                                    Summa omsättningstillgångar 999 525 863 224

InventarierInventarier
Caféverksamheten 6 678
Administration och fastighetens skötsel 45 465 52 143 121 222

Byggnaden Gjutaren 2 (intecknad för 3 mkr, pantbrev till Karlstads kommun)Byggnaden Gjutaren 2 (intecknad för 3 mkr, pantbrev till Karlstads kommun)Byggnaden Gjutaren 2 (intecknad för 3 mkr, pantbrev till Karlstads kommun) 3 755 964
Avskrivning 1986 - 2012Avskrivning 1986 - 2012 -1 190 706 2 565 258 2 643 110

                                                    Summa anläggningstillgångar 2 617 401 2 764 332

                                   Summa tillgångar 3 616 926 3 627 556

Skulder och eget kapitalSkulder och eget kapital

Kortfristiga skulderKortfristiga skulder
Fonderade bidrag för utgivning av "Karlstad med kulturhistoriska ögon del III"Fonderade bidrag för utgivning av "Karlstad med kulturhistoriska ögon del III" 23 436
Fille Johanssons minnesfond 3 100
Förskottsbetalda hyror 132 612
Leverantörer enligt specifikation 2 28 316
Anställdas källskatt december 23 781
Interimistiska och övriga skulder enligt specifikation 3 74 867 286 112 251 738

Avsättning för intjänad semester (Adm o fastighetsskötsel 107 604, Caféet 59 967)Avsättning för intjänad semester (Adm o fastighetsskötsel 107 604, Caféet 59 967)Avsättning för intjänad semester (Adm o fastighetsskötsel 107 604, Caféet 59 967)Avsättning för intjänad semester (Adm o fastighetsskötsel 107 604, Caféet 59 967) 167 571 161 832
Utgående moms (nov och dec)Utgående moms (nov och dec) 38 716 45 940

                                                    Summa kortfristiga skulder 492 399 459 510
Långfristiga skulderLångfristiga skulder

Swedbank hypotekslån (därav amorteras under nästa år ca 40 000 kr)Swedbank hypotekslån (därav amorteras under nästa år ca 40 000 kr) 1 299 124 1 335 553
Swedbanklån för ROT-renovering (därav amorteras under nästa år 200 000 kr)Swedbanklån för ROT-renovering (därav amorteras under nästa år 200 000 kr)Swedbanklån för ROT-renovering (därav amorteras under nästa år 200 000 kr) 200 000 600 000
                                                    Summa  långfristiga skulder 1 499 124 1 935 553

                                   Summa skulder 1 991 523 2 395 063

Eget kapitalEget kapital
InbalanseratInbalanserat 1 232 493 849 641

Ägartillskott (investeringsbidrag för kapitalkostnader 2012 enligt spec. 4)Ägartillskott (investeringsbidrag för kapitalkostnader 2012 enligt spec. 4) 470 263
Årets resultat Gjuteriet enligt spec. 5 -77 196
Årets underskott Föreningen -157 392 910 382 852
                                                    Summa eget kapital (till nästa år inbalanseras)                                                    Summa eget kapital (till nästa år inbalanseras) 1 625 403 1 232 493

                                 Summa skulder och eget kapital                                 Summa skulder och eget kapital 3 616 926 3 627 556

Fastställd av styrelsen den 7 februari 2013Fastställd av styrelsen den 7 februari 2013

pererik ekeberg                               Hans Olssonpererik ekeberg                               Hans Olsson
      ordförande                                             kassör      ordförande                                             kassör

Balansräkning för Föreningen Karlstad Lever
per 31 december 2012
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2012 2011

Intäkter GjuterietIntäkter Gjuteriet
Hyror verkstäder (385:00 per kvm)Hyror verkstäder (385:00 per kvm) 176 617

Studieförbund m fl (ej subventionerade) 366 712
Föreningarna 246 560
Bokningar och skåp 2 300 792 189 773 355
Värmedebitering verkstäder (120:00 per kvm) 58 015 61 755

Caféets bruttointäktCaféets bruttointäkt 168 145 142 266
Utförd städningUtförd städning 68 881
KopieringsavgifterKopieringsavgifter 1 822 70 703 51 147
RänteintäkterRänteintäkter 2 936 4 273
Extraordinära intäkter (inköp för hyresgäster, Gjutarens del av renhålln. bredband, mm)Extraordinära intäkter (inköp för hyresgäster, Gjutarens del av renhålln. bredband, mm)Extraordinära intäkter (inköp för hyresgäster, Gjutarens del av renhålln. bredband, mm)18 863
Bidrag från Sven af Geijerstams Fond och Hj Lagerlöfs DonationsfondBidrag från Sven af Geijerstams Fond och Hj Lagerlöfs DonationsfondBidrag från Sven af Geijerstams Fond och Hj Lagerlöfs Donationsfond 95 000 113 863 15 313
Hyra från kommunenHyra från kommunen 816 000 816 000

                             Summa intäkter Gjuteriet 2 021 851 1 864 109
                            Årets underskott Gjuteriet 77 196 74 283
                             Summa Gjuteriet totalt 2 099 047 1 938 392

Kostnader GjuterietKostnader Gjuteriet
Löner och sociala avgifter totalt (Adm o skötsel 985 502, Caféet 567 492)Löner och sociala avgifter totalt (Adm o skötsel 985 502, Caféet 567 492)Löner och sociala avgifter totalt (Adm o skötsel 985 502, Caféet 567 492) 1 552 994

./. lönebidrag från AF (Adm o skötsel 168 637, Caféet 390 321)./. lönebidrag från AF (Adm o skötsel 168 637, Caféet 390 321) -558 958
Förändring av semesterskuld (Adm o skötsel 4 498, Caféet 1 241)Förändring av semesterskuld (Adm o skötsel 4 498, Caféet 1 241) 5 739
Personalhälsovård, skyddsutrustning, kompetensutveckling, mmPersonalhälsovård, skyddsutrustning, kompetensutveckling, mm 0
Personalsocial verksamhet, praktikplatser, mm 2 372 1 002 147 925 180

AdministrationAdministration
Förbruknings- och lokalvårdsmaterial 37 766
Kontorsmaterial, tele, porto och datatrafik 10 873
Förbrukningsinventarier och reparation av dito 2 348
Kopieringsapparaten (hyra och serviceavtal) samt trycksakerKopieringsapparaten (hyra och serviceavtal) samt trycksaker 16 774 67 761 63 967

Reklam och PRReklam och PR 3 702 358
Främmande tjänsterFrämmande tjänster 0 0
FastighetskostnaderFastighetskostnader

Hiss- och brandsyner, lås, nycklar och bevakningskostnaderHiss- och brandsyner, lås, nycklar och bevakningskostnader 10 542
Serviceavtal YIT (ventilation) 23 035
Frakter och transporter samt övriga fastighetskostnader 2 476
Kostnader gemensamhetsanläggningen Gjutaren (snöröjning, mm)Kostnader gemensamhetsanläggningen Gjutaren (snöröjning, mm) 317
Vatten och avlopp 24 819
Fjärrvärme 287 648
Belysningsel 121 117
Renhållning 15 516
Reparationer och underhåll 163 817
Fastighetens förbrukningsinventarier och reparationer av ditoFastighetens förbrukningsinventarier och reparationer av dito 3 241
Försäkringspremier 11 582 664 110 580 814

KapitalkostnaderKapitalkostnader
Tomträttsavgäld 60 000
Räntekostnader 58 611 118 611 131 357

Bankavgifter och öresutjämning (Adm o fastighet 2 275, Café 841)Bankavgifter och öresutjämning (Adm o fastighet 2 275, Café 841)Bankavgifter och öresutjämning (Adm o fastighet 2 275, Café 841) 3 116 2 995
AvskrivningarAvskrivningar

Inventarier (Adm o fastigheten 62 753, Caféet 6 326) 69 079
Byggnaden 77 852 146 931 147 727

Ej erhållna fordringarEj erhållna fordringar 0 0
Extraordinära kostnaderExtraordinära kostnader

Övriga extraordinära kostnader (bygglov fasadskyltar, mm) 6 550 5 650
Ej avlyftbar momsEj avlyftbar moms 72 070 68 534
Särskild löneskatt på pensionskostnader (Adm o fastighet 9 290, Café  4 759)Särskild löneskatt på pensionskostnader (Adm o fastighet 9 290, Café  4 759)Särskild löneskatt på pensionskostnader (Adm o fastighet 9 290, Café  4 759) 14 049 11 810

                             Summa kostnader Gjuteriet 2 099 047 1 938 392
                            Årets överskott Gjuteriet 0 0
                             Summa Gjuteriet totalt 2 099 047 1 938 392

RESULTATRÄKNING  2012
Gjuteriet
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2012 2011

Intäkter föreningenIntäkter föreningen
Medlemsavgifter  enskilda (142 betalande)Medlemsavgifter  enskilda (142 betalande) 13 100

organisationer (29 betalande) 4 500 17 600 19 100
Ianspråktaget bidrag för utgivning av "Husen kring Frödingsparken" (totalt 53 000)Ianspråktaget bidrag för utgivning av "Husen kring Frödingsparken" (totalt 53 000)Ianspråktaget bidrag för utgivning av "Husen kring Frödingsparken" (totalt 53 000)Ianspråktaget bidrag för utgivning av "Husen kring Frödingsparken" (totalt 53 000) 29 564 8 666
Bidrag till Kulturarvsdagen 2012 från Karlstads kommunBidrag till Kulturarvsdagen 2012 från Karlstads kommun 8 000 8 000
Inäkter från arrangemang, mmInäkter från arrangemang, mm 2 454 0
Gåvor till föreningenGåvor till föreningen 500 350
Försäljning av skrifterFörsäljning av skrifter 3 714 2 899

                             Summa intäkter Föreningen 61 832 39 015
                            Årets underskott i föreningsverksamheten                            Årets underskott i föreningsverksamheten 157 0
                             Summa Föreningen totalt 61 989 39 015

Kostnader FöreningenKostnader Föreningen
Porto, kontorsmaterial, datatrafik och bankavgifter, mmPorto, kontorsmaterial, datatrafik och bankavgifter, mm 6 469 3 327
Mötesverksamhet, arrangemangMötesverksamhet, arrangemang 10 487 750
Kulturarvsdagen 2012 "Från spann till kranvatten"Kulturarvsdagen 2012 "Från spann till kranvatten" 7 420 16 315
Medlemsskap (Värml.Kultur, Byggnadsvård, Hembygdsfören., Folkrörelsernas arkiv, mfl)Medlemsskap (Värml.Kultur, Byggnadsvård, Hembygdsfören., Folkrörelsernas arkiv, mfl)Medlemsskap (Värml.Kultur, Byggnadsvård, Hembygdsfören., Folkrörelsernas arkiv, mfl)Medlemsskap (Värml.Kultur, Byggnadsvård, Hembygdsfören., Folkrörelsernas arkiv, mfl) 1 250 2 100
Tryck och bilder "Husen kring Frödingsparken"Tryck och bilder "Husen kring Frödingsparken" 29 712 730
Tryck av affischer för båttur och boksläpp samt verksamhetsberättelseTryck av affischer för båttur och boksläpp samt verksamhetsberättelseTryck av affischer för båttur och boksläpp samt verksamhetsberättelse 6 201 2 476
Uppvaktningar och gåvorUppvaktningar och gåvor 450 175

                             Summa kostnader Föreningen                                                          Summa kostnader Föreningen                                                          Summa kostnader Föreningen                             61 989 25 873
                            Årets överskott i föreningsverksamheten                            Årets överskott i föreningsverksamheten 0 13 142
                             Summa Föreningen totalt 61 989 39 015

2012 2011

IntäkterIntäkter
Försäljning (25% moms) 382
Försäljning servering och leveranser (12% moms) 317 646
Telefonavgifter och övriga intäkter 0 318 028 286 960

Direkta kostnaderDirekta kostnader
Råvaror 119 854
Förbrukningsmaterial 7 602 127 456 127 755

OmkostnaderOmkostnader
Arbetskläder och skyddsutrustning 1 882
Förbrukningsinventarier och reparation av dito 2 780
Kontorsmaterial, mm 717
Telefon 100 700 1 466
Reklam, PR och annonser 716
Livsmedelstillsyn 1 238
Sotning ventilation 1000
Försäkringspremier (Skandia och Anticimex) 6 525
Tidningsprenumerationer, mm 6 103 22 427 16 939
                             Caféets bruttointäkt 2012 168 145 142 266

RESULTATRÄKNING  2012
Föreningen Karlstad Lever

BRUTTORESULTAT  2012
Café Gjuteriet
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Specifikationer till balansräkningen per 31 december 2012Specifikationer till balansräkningen per 31 december 2012Specifikationer till balansräkningen per 31 december 2012
2012 2011

1.  Fordringar1.  Fordringar
Caféets fakturerade försäljning 5 228
Fakturerade kopieringsavgifter, bokningar och skåphyror 2 108
Hyra Däcktjänst kv 3 och 4 112 907
Sporthallen Gjutarens del av renhållning 2012 6 417
Förutbetald service för kopieringsapparat 1 039
Anställningsstöd december månad 10 555

138 254 102 897
2.   Leverantörer2.   Leverantörer

Effektel november och december för södra delen 19 060
Belysningsel lokal 009  och norra delen november - december 2 857
Belysningsel norra delen november - december 5 524
Belysningsel lokal 001 december 875

28 316 13 097
3.  Interimistiska och övriga skulder3.  Interimistiska och övriga skulder

Fjärrvärme december 38 400
Särskild löneskatt för 2012 800
Särskild löneskatt för 2010 3 006
Arbetsgivaravgifter december 32 661

74 867 70 087
4.   Ägartillskott4.   Ägartillskott

Kommunalt investeringsbidrag 2011 för finansiering av lån till ROT-renovering Kommunalt investeringsbidrag 2011 för finansiering av lån till ROT-renovering 500 000 500 000
Räntekostnader 2012 för ROT-renoveringslån (minskning av eget kapital)Räntekostnader 2012 för ROT-renoveringslån (minskning av eget kapital) -29 737 -56 008

470 263 443 992
Investeringsbidraget erhålls under fem år och kan endast användas för räntor och amortering av lånet. Det egna kapitalet kommerInvesteringsbidraget erhålls under fem år och kan endast användas för räntor och amortering av lånet. Det egna kapitalet kommerInvesteringsbidraget erhålls under fem år och kan endast användas för räntor och amortering av lånet. Det egna kapitalet kommerInvesteringsbidraget erhålls under fem år och kan endast användas för räntor och amortering av lånet. Det egna kapitalet kommerInvesteringsbidraget erhålls under fem år och kan endast användas för räntor och amortering av lånet. Det egna kapitalet kommerInvesteringsbidraget erhålls under fem år och kan endast användas för räntor och amortering av lånet. Det egna kapitalet kommerInvesteringsbidraget erhålls under fem år och kan endast användas för räntor och amortering av lånet. Det egna kapitalet kommerInvesteringsbidraget erhålls under fem år och kan endast användas för räntor och amortering av lånet. Det egna kapitalet kommer
därför varje år att öka (med 500 000 minskat med räntekostnaden) under perioden 2008 - 2013 då lånet är slutamorterat. Då lånetdärför varje år att öka (med 500 000 minskat med räntekostnaden) under perioden 2008 - 2013 då lånet är slutamorterat. Då lånetdärför varje år att öka (med 500 000 minskat med räntekostnaden) under perioden 2008 - 2013 då lånet är slutamorterat. Då lånetdärför varje år att öka (med 500 000 minskat med räntekostnaden) under perioden 2008 - 2013 då lånet är slutamorterat. Då lånetdärför varje år att öka (med 500 000 minskat med räntekostnaden) under perioden 2008 - 2013 då lånet är slutamorterat. Då lånetdärför varje år att öka (med 500 000 minskat med räntekostnaden) under perioden 2008 - 2013 då lånet är slutamorterat. Då lånetdärför varje år att öka (med 500 000 minskat med räntekostnaden) under perioden 2008 - 2013 då lånet är slutamorterat. Då lånetdärför varje år att öka (med 500 000 minskat med räntekostnaden) under perioden 2008 - 2013 då lånet är slutamorterat. Då lånet
används för investeringar om 2 Mkr i fastigheten kommer dess värde att öka med lika mycket före avskrivningar.  används för investeringar om 2 Mkr i fastigheten kommer dess värde att öka med lika mycket före avskrivningar.  används för investeringar om 2 Mkr i fastigheten kommer dess värde att öka med lika mycket före avskrivningar.  används för investeringar om 2 Mkr i fastigheten kommer dess värde att öka med lika mycket före avskrivningar.  används för investeringar om 2 Mkr i fastigheten kommer dess värde att öka med lika mycket före avskrivningar.  

5.   Kommentarer till resultatet5.   Kommentarer till resultatet
Gjuteriets resultat 2012 före avskrivningar 69 735 73 445
Årets avskrivningar av inventarier och byggnaden -146 931 -147 727

-77 196 -74 282
Eftersom resultatet på  balans- och resultatstablåerna inte summeras efter varje kostnadsslag förtydligas här utfalletEftersom resultatet på  balans- och resultatstablåerna inte summeras efter varje kostnadsslag förtydligas här utfalletEftersom resultatet på  balans- och resultatstablåerna inte summeras efter varje kostnadsslag förtydligas här utfalletEftersom resultatet på  balans- och resultatstablåerna inte summeras efter varje kostnadsslag förtydligas här utfalletEftersom resultatet på  balans- och resultatstablåerna inte summeras efter varje kostnadsslag förtydligas här utfallet
före och efter avskrivningar.



FÖRENINGEN KARLSTAD LEVER
är en ideell förening som genom opinion och debatt verkar för

att värdefulla hus och miljöer i Karlstad bevaras,
att Karlstads kulturföreningar får sitt lokalbehov tillgodosett, samt
att det i Karlstad skapas en levande kulturmiljö med sådan ideell verksamhet som 
befrämjar kontakt mellan människor i olika åldrar och med skiftande livserfarenhet.

Föreningen Karlstad Lever 
Gjuteriet

Verkstadsgatan 1
652 19 KARLSTAD

054-10 00 00
info@karlstadlever.nu
www.karlstadlever.nu

Många av Karlstads kulturföreningar levde under en rad av år levt en tynande tillvaro på grund avsaknad av arbetslokaler eller 
dåliga lokaler, i källare och rivningsfärdiga hus. För att lyfta frågan om kulturlivets villkor arrangerade därför kulturföreningarna 
1981 kulturfestivalen ”Karlstad Lever” för att visa att de fanns till. Initiativtagare till festivalen var Elisabet Larberg och Carina 
Ekman och projektet kom att ledas av Pulsteatern i samarbete med en rad teater- och musikgrupper och andra föreningar. Även 
Föreningen Rädda Badhuset hade inbjudits för att samordna en avslutande offentlig paneldebatt i Saluhallen om kulturlivets 
villkor. Debatten kom mest att handla om det stora behovet av lokaler för föreningslivet och de församlade kulturföreningar gav 
i uppdrag åt Föreningen Rädda Badhuset att försöka hitta lämpliga lösningar. Gamla Badhuset räddades från rivning i slutet av 
1981 men blev inte det föreningshus man kämpat för. Föreningen Rädda Badhuset ombildades 1982 till Föreningen Karlstad Lever 
och fortsatte sitt arbete för en lösning av kulturföreningarnas lokalbehov. Först 1985 kunde några av dessa tillgodoses i Gjuteriet.  

Verksamhetsberättelse 2012


