
Förvaltningen

Medlemmar
Föreningen hade 137 enskilda och 21 organisationer 
såsom medlemmar 2005. Följande organisationer gav 
genom medlemskap sitt stöd åt föreningens verksamhet:

Styrelsen utgjordes av Krister Lundgren (ordf), Kjell 
Bergström, Ann-May Brodén, Ingvar Ekemark, Hans-
Åke Höber, Elisabet Larberg, Sven Larsson, Maria 
Linder, Sven Maechel och Brittkarin Öijen samt Hans 
Olsson (adj). Styrelsen har under året haft fyra 
protokollförda sammanträden. I enlighet med 
årsmötesbeslut har även en del av det praktiska och 
verkställande arbetet utförts i föreningens Bevarande- 
och stadsmiljögrupp som är öppen för alla medlemmar. I 
denna ingick Elisabet Larberg, Ingvar Ekemark, Sven 
Larsson och Krister Lundgren från styrelsen samt 
ytterligare ett antal föreningsmedlemmar.  

Styrelsen har under året arbetat med sedvanlig löpande 
ekonomi samt personal- och anställningsfrågor och i 
samarbete med Bevarande- och stadsmiljögruppen  
lämnat yttranden i detaljplanefrågor och genomfört en 
rad medlemsarrangemang. 

Årsmöte hölls 2005-03-15 på Gjuteriet. Mötet beslöt att 
föreningen under våren skulle inbjuda till ett antal 
föreläsningar med temat restaurering, att inom 
bevarande- och stadsmiljögruppen forsätta arbetet med 
att lämna synpunkter på detaljplaneförslag och bevaka 
kommunens översyn av Översiktsplan 2005, i 
samverkan med kommunen och andra intressenter 
medverka till att det kulturhistoriska skyltprogrammet 
för Karlstad fortsätter samt att under året genomföra 
ytterligare publika arrangemang.  

      Föreningen Karlstad Lever

      Verksamhetsberättelse 2005
Arbetsgruppen för bevarande och framtida förvaring 
av kriminalhistoriskt hittegods i Karlstad.
Nordiska museet har levererat ett svar på arbetsgruppens 
skrivelse om att få en kulturhistorisk utvärdering av de 
200 föremål som räddades vid ombyggnaden av 
Karlstads cellfängelse 1987. Nordiska museet förklarar 
sig villigt att ställa sakkunskap till förfogande men 
behöver full kostnadstäckning för arbetsinsatsen. 
Föreningen är sammankallande för gruppen och ordnade 
ett möte 2005-10-24 för att berörda och intresserade 
parter skulle ta ställning till situationen. Deltagandet vid 
mötet var sparsamt, och endast ett fåtal av de i 
arbetsgruppen ingående parterna medverkade, därav 
emellertid kommunens kulturförvaltning. Mötet beslöt att 
pröva olika tillvägagångssätt för att få fram ekonomiska 
resurser för ändamålet, såsom bidrag, EU-projekt och 
försäljning av antologin "Fängelset i Karlstad", 
sammanställd av föreningen. Antologin kommer att 
tryckas och ges ut, men hittills saknas medel för denna 
skrifts duplicering.

Kulturhusens dag 2005 hade temat "Sjöfartens miljöer" 
och blev en publik succé med mer än 2 400 besökare. 
Planeringen påbörjades vid en första diskussionsträff 
2005-02-23 där föreningen (Krister Lundgren, Elisabet 
Larberg och Sven Larsson), kulturförvaltning (Anders 
Ek), Värmlands Museum (Lena Thor och Lena Eriksson),  
stadsplaneringsförvaltningen (Terese Myrin), Ångbåts-
sällskapet Polstjärnan (Lars Hedenskog och Anne 
Hedenskog), Värmlands Sjöfartsgille (Lars-Erik 
Jonsson), Café Slusswakten/Solabåten (Stefan Moberg), 
Vänerhamn AB (Magnus Larsson) samt Bengt Stjärnlöf 
och Åke Sallnäs i egenskap av tilltänkta föredragshållare 
deltog. Vid ytterligare en planeringsträff 2005-04-11 
deltog även Hans Erwald (Ahlmarks Lines), Per-Jan 
Wållgren (Carlstads-gillet), Ulf Bråth och Ann-Catrine 
Jansson-Bråth (Café August) och Boris Wall 
(Polstjärnan). Ytterligare ett stort antal personer kom 
senare att delta i planeringsarbetet inom de olika 
medarrangerande föreningarna och organisationerna. 

Klarälven och Vänern har sedan medeltiden haft en 
avgörande betydelse för stadens framväxt. Eftersom detta 
förhållande varken uppmärksammas eller återspeglas i 
dagens Karlstad särskilt mycket blev gruppens intention 
att genomföra ett program som på olika sätt beskrev och 
levandegjorde denna utveckling. Arrangemanget kom 
därför att få underrubriken ”Sjöstaden Karlstad - förr och 
nu!” och blev mycket omfångsrikt med föredrag om 
Klarälven som transportled, historiska sjökort, guidningar 
vid gamla hamnen, Pråmkanalen, slussen och de nyare 
hamnarna, visning av veteranfartyg, båtturer, film, 
utställningar av fartygsmodeller och maritima samlingar 
och uppvisningar av Sjöräddningen. I sin helhet speglade 
dagen därmed Karlstads sjöfartshistoria och dess miljöer 
från medeltiden fram till våra dagar. I likhet med tidigare 
år beslöts också att sammanställa en skrift som denna 
gång fick rubriken ”Sjöfartsstaden Karlstad” där Åke 

Arrangemang

Vägledning för god byggnadsvård var rubriken på ett 
föredrag som hölls på Gjuteriet 2005-04-06 då antikvarie 
Lena Thor tog upp frågor som byggnadsvårdare alltid 
ställs inför: Vilken underhållsmetod är riktig? Hur ska 
man förhålla sig till byggnadens historiska tidsskikt? 
Finns rätt eller fel? Lena visade bilder och berättade på 
ett intresseväckande sätt om hur man gått tillväga vid 
restaureringsprojekt i Värmland.  

Cyrillushusets restaurering - från planering till 
modernt konstmuseum var rubriken på en guidad 
rundvandring i Karlstads nya konstmuseum 2005-03-09. 
Ciceron var antikvarie Maria Linder som med stor 
sakkunnighet berättade om de vägval och den särskilda 
hänsyn som tagits vid restaureringen av huset med 
anledning av att det är ett byggnadsminne.

Utställning i Ulvsby
I samband med sommarens konstutställning "Husen i 
konsten" som arrangerades av KRUT (Konstföreningen i 
Ulvsbytrakten) på Tällerud 2005-07-27 var Elisabet 
Larberg inbjuden att hålla föredrag om äldre bebyggelse 
och om kulturhistorisk värdering av byggnader. 
Besökarna kunde också se föreningens skärmutställning 
från 2004 som åskådliggör några exempel på 
förändringar som skett i Karlstads stadsbild och de skäl 
som kan finnas för att bevara byggnader och miljöer.

Textilvävnad från 1983 av Turid Martinsen föreställande Gröna Huset som då 
fanns i kv Lantmätaren. Huset revs och en kopia byggdes upp på andra sidan 
Pråmkanalen mitt emot CCC. Foto: Hans Olsson.

Folkteatern Järnet Karlstads Hembygdsförening
Föreningen NBV-teatern Konstnärernas kollektivverkstad
Fören. Ransätersstämman Radio Solstá - Studio Ett
Föreningen Unga Skrivare Sensus studieförbund
Föreningen Värmlandsarkiv Sv. Kvinnors Vänsterförbund
Fören. Värmländsk Kultur Sv. Naturskyddsföreningen Värml.
Garbage Collection Värmlands Filmförbund
Jailbreak Värmlands Sjöfarstgille
Karlstads Bokcafé Värmlands Spelmansförbund
Karlstads Finska Förening Ångbåtssällskapet Polstjärnan
Karlstads FN-förening



Sida 2
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mötet var sparsamt, och endast ett fåtal av de i 
arbetsgruppen ingående parterna medverkade, därav 
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och Åke Sallnäs i egenskap av tilltänkta föredragshållare 
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Klarälven och Vänern har sedan medeltiden haft en 
avgörande betydelse för stadens framväxt. Eftersom detta 
förhållande varken uppmärksammas eller återspeglas i 
dagens Karlstad särskilt mycket blev gruppens intention 
att genomföra ett program som på olika sätt beskrev och 
levandegjorde denna utveckling. Arrangemanget kom 
därför att få underrubriken ”Sjöstaden Karlstad - förr och 
nu!” och blev mycket omfångsrikt med föredrag om 
Klarälven som transportled, historiska sjökort, guidningar 
vid gamla hamnen, Pråmkanalen, slussen och de nyare 
hamnarna, visning av veteranfartyg, båtturer, film, 
utställningar av fartygsmodeller och maritima samlingar 
och uppvisningar av Sjöräddningen. I sin helhet speglade 
dagen därmed Karlstads sjöfartshistoria och dess miljöer 
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Sallnäs åtog sig att vara redaktör. Den övergripande 
tanken var att bredden i programmet skulle locka 
besökare med olika intressen, från barnfamiljer som ville 
uppleva Karlstad från sjösidan vid en gratis båttur till 
intresserade av teknik-, lokal- eller maritimhistoria.

Affischen för Kulturhusens Dag 2005 där en oljemålning från omkring 1860 av 

Henrik Lilljebjörn användes som underlag.

Hans Olsson utsågs att ansvara för samordningen av 
arrangemanget och ta erforderliga kontakter. Mot 
bakgrund av arrangemangets omfång fanns behov av att 
förstärka finansieringen. Elisabet Larberg åtog sig därför 
att kontakta företag med anknytning till sjöfarten med 
förfrågan om ekonomiskt stöd av vilka Vänerhamn AB, 
Ahlmarks Lines AB och Metso Paper Karlstad AB 
välvilligt kom att lämna bidrag. En egen affisch i 
utformades i samarbete med Erika Hellekant -Rowe och 
Karin Lundqvist på reklambyrån Ord&Bild. Som 
underlag användes ett foto (Värmlands Museums arkiv) 
av en vacker oljemålning från ca 1860 av Henrik 
Lilljebjörn som visande en vy över Klarälven med 
stadens dåvarande siluett och Karlstads gamla hamn i 
fonden och segelfartyg och arbetande timmerflottare i 
förgrunden. Med anledning av att kommande besökare 
hade sex olika startplatser att välja på sammanställdes ett 
särskilt programblad med karta som fanns tillgänglig för 
utskrift redan i juli via flera av de medarrangerande 
föreningarnas hemsidor. Tryckta programblad spreds 

benägen hjälp av Tony Styhr från Värmlands Museum. I 
hörsalen berättade Bengt Stjernlöf om båttrafiken på 
Klarälven vid två tillfällen och marinarkeolog Björn 
Wallbom om historiska sjökort vid ett anförande. Det 
vackra vädret till trots lyckades de intressanta 
föredragshållarna och filmvisningen locka in drygt 200 
besökare på Värmlands Museum under eftermiddagen.

Vid Residenstorget berättade lokalhistorikern Sven 
Larsson om Karlstads gamla hamn, Salttorget, Järnvågen 
och livet på älven förr vid två tillfällen för 70-talet 
intresserade besökare som anlände till den gamla kajen 
såväl till fots som med båtar.

Från Löfbergskajen i Inre hamn avgick veteranfartyget 
s/s Polstjärnan för gratis rundturer ut till Yttre hamnen 
och Oljehamnen. På fördäck berättade Åke Sallnäs på ett 
sakkunnigt och intresseväckande sätt om hamnarnas 
historia. Många av passagerarna passade också på att 
besöka styrhytten, maskinrum och andra ytrymmen i 
fartyget där kapen Dennis Kingsvik och hans besättning 
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visade och berättade om fartygets 76-åriga historia och 
teknik. Under eftermiddagen genomförde s/s Polstjärnan 
tre rundturer där 270 passagerare deltog vilket betydde 
fullt skepp vid varje avgång. Tillströmningen av 
passagerare var dock betydligt större än vad fartyget hade 
kapacitet för så ett antal personer kunde tyvärr inte 
beredas plats . 

Vid Löfbergskajen låg också veteranfartyget m/s 
Tingvalla och höll öppet skepp. Intresserad kunde gå 
ombord på den restaurerade bogserbåten där kunniga 
ciceroner från Ångbåtssällskapet Polstjärnan tog emot. 
Besökarna fick här både uppleva ett stycke levande 
teknikhistoria och ta del av fartygets öden och äventyr. 
På den norra kajen intill angjorde bogserbåten Norsälven 
I som byggdes 1946 i Karlstad. Hon har tidigare används 
för timmerbogsering på Norsälven men erbjöd under 
Kulturhusens dag ett antal rundturer i Karlstads 
hamnområden. Sammantaget hade m/s Tingvalla och 
Norsälven I bortåt 200 besökare under eftermiddagen. 

Bogserbåten Laxen på väg genom pråmkanalen med destination Forshaga. 
Pråmen är lastad med svavel som intagits från ett större fartyg i Yttre hamnen. 
Foto: N. Almgren, VF.

Från bryggan vid Café Slusswakten avgick Solabåten för 
turer som gick genom slussen ut och på Klarälven till 
Residensparken och åter. Ombord berättade kapten 
Stefan Moberg om båtlivet på Klarälven och 
Pråmkanalen i synnerhet och om Karlstads historia i 
allmänhet. På återvägen bjöds även passagerarna på en 
tur ut mot Yttre hamnen där de som önskade kunde stiga 
av vid Våghusbron. Liksom för Polstjärnan var 
tillströmningen av passagerare till Solabåten större än 
tillgången på platser. Vid slussvaktarstugan utgick ett 
antal guidade vandringar med Johnny Nilsson som 
ciceron som  berättade om Pråmkanalens och slussens  
historia. Många av besökarna passade också på att dricka 

också under sommaren också via Värmlands Museum, 
Turistbyrån, Polstjärnan, Café August och Café Sluss-
wakten. Parallellt med förberedelserna sammanställdes 
skriften ”Sjöfartsstaden Karlstad” med texter av Åke 
Sallnäs och Elisabet Larberg och med historiskt 
bildmaterial som välvilligt ställdes till förfogande från 
Sven Larsson, Lars Wennberg, Åke Sallnäs och 
Värmlands Museum.

      Inre hamnen vid slutet av 1800-talet. Foto Värmlands Museum.

Kulturhusens Dag 2005 inleddes kl 12.00 på samtliga 
startplatser. På Värmlands Museum fanns en mindre 
utställning med äldre bilder från Skoghalls hamn och 
sågverk som lånats ut av Krister Johansson från Stora 
Enso. I anslutning till dessa hade Föreningen Karlstad 
Lever ett bokbord med maritim litteratur för påseende 
och försäljning.  Åke Hermanssons film ”Sista 
flottningen på Klarälven” rullade igång kl 12.00 i 
samlingslokalen Sinnet och visades därefter varje hel- 
och halvtimme under dagen, sammanlagt 11 gånger med 

benägen hjälp av Tony Styhr från Värmlands Museum. I 
hörsalen berättade Bengt Stjernlöf om båttrafiken på 
Klarälven vid två tillfällen och marinarkeolog Björn 
Wallbom om historiska sjökort vid ett anförande. Det 
vackra vädret till trots lyckades de intressanta 
föredragshållarna och filmvisningen locka in drygt 200 
besökare på Värmlands Museum under eftermiddagen.

Vid Residenstorget berättade lokalhistorikern Sven 
Larsson om Karlstads gamla hamn, Salttorget, Järnvågen 
och livet på älven förr vid två tillfällen för 70-talet 
intresserade besökare som anlände till den gamla kajen 
såväl till fots som med båtar.

Från Löfbergskajen i Inre hamn avgick veteranfartyget 
s/s Polstjärnan för gratis rundturer ut till Yttre hamnen 
och Oljehamnen. På fördäck berättade Åke Sallnäs på ett 
sakkunnigt och intresseväckande sätt om hamnarnas 
historia. Många av passagerarna passade också på att 
besöka styrhytten, maskinrum och andra ytrymmen i 
fartyget där kapen Dennis Kingsvik och hans besättning 
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kaffe och ta del av utställningen med historiska 
Karlstadsbilder inne på Café Slusswakten. Slussning 
skedde under hela eftermiddagen med benägen hjälp av 
personal från Solacykeln och ytterligare en och annan  
båt, förutom Solabåten,  tog därför tillfället i akt att gå 
genom Pråmkanalen. För de nära 500 personer som 
antingen åkte Solabåten, blev guidade av Johnny Nilsson 
eller gästade Slusswakten, blev besöket vid Pråmkanal 
härmed en en upplevelse präglad av liv och rörelse.

Vid gamla hamnkapensbostaden vid Våghuskajen höll 
Värmlands Sjöfartsgille öppet hus. Kunniga ciceroner 
från gillet visade de maritima och sjöhistoriska 
samlingarna som till huvuddelen har lokal anknytning. 
Vid en särskild utställning berättade Bengt Brolin om 
Karlstadsrederiet Ahlmarks historia där också hans egna 
akvareller från 1936 av Ahlmarks fartyg visades. 
Rederiet hade också välvilligt lånat ut modeller av sina 
fartyg Regelus, Unden och Forshaga för visning. John 
Kollader visade bildspel och berättade om Ahlmarks 
nuvarande verksamhet. I gamla hamnkaptensbostaden 
hade också Ångbåtssällskapet Polstjärnan öppet hus i sin 
lokal och informerade om sin verksamhet. De 
teknikintresserade kunde få sitt lystmäte tillfredsställt på 
gårdsplanen där gillet förevisade äldre tändkulemotorer 
och veteranbilar. Vid ett bokbord såldes också litteratur 
med sjöhistoriska teman.  Vid Våghuskajen visade Dick 
Hansson sina egentillverkade båtmodeller och små 
ångmaskiner. Vid ett par tillfällen under eftermiddagen  
genomförde också sjöräddningen uppvisning av hur man 
undsätter en nödställd i vattnet och tog däremellan emot 
besökare på räddningsbåten. Sammantaget besökte drygt 
1000 personer de olika aktiviteterna vid Sjöfartsgillet 
och Våghuskajen där båttrafiken vid inloppet till Inre 
hamn stundtals var mycket livlig.

Sillskuta i Inre hamn. Foto: Dan Gunner. Värmlands Museums arkiv.

Vid Café August berättade vid två tillfällen Ulf Bråth 
om varvsområdets historia och om den blivande parken 
med modeller av Sveriges fyrar som planeras i 
anslutning till caféet. Eva Nykvist gav en historisk 
beskrivning av Kanikenäsholmen från 1200-talet och 
fram till 1600-talet  i ord och ton. Nära 200 besökare tog 

del av Ulfs och Evas berättelser och njöt av den vackra 
platsen med utsikt över Karlstads hamnområden.

Förutom de som nämnts ovan bidrog ytterligare enskilda 
personer och medarbetare vid de olika medverkande 
föreningarna på olika sätt med sitt ideella arbete och 
engagemang för att göra Kulturhusens Dag till ett 
uppskattat och välbesökt arrangemang. Sammanlagt har 
ett 70-tal personer varit involverade i förberedelser och 
genomförande som med gemensamma krafter 
uppmärksammat ”Sjöstaden Karlstad” på ett 
mångfacetterat sätt.
Lokala arrangörer var förutom Föreningen Karlstad 
Lever: Ångbåtssällskapet Polstjärnan, Värmlands Sjö-
fartsgille, Värmlands Museum, Solabåten Rederi AB, 
Café August, Karlstads Hembygdsförening, Carlstads-
Gillet och Karlstads kommuns kulturnämnd och 
stadsplaneringsförvaltning samt med stöd från 
Vänerhamn AB, Ahlmarks Lines AB och Metso Paper 
Karlstad AB.

1838 års hamn som vi idag kallar inloppet till Inre hamnen. I bakgrunden 1838 
års järnvåg som olyckligtvis revs i slutet av 1950-talet. I förgrunden en liten jakt 
och där bakom ångbåten Daga. Foto: Värmlands Museum.

 
Karlstads 1900-talshistoria
På initiativ av förre kulturchefen Kjell Fredriksson har 
ett nätverk för Karlstads 1900-talshistoria bildats. 
Målsättningen är att verka för att också stadens moderna 
historia skrivs och publiceras i bokform, något som idag 
saknas. Nätverket höll ett sammanträde på Gjuteriet 
2005-11-14 då föreningens ordförande Krister Lundgren 
och Hans Olsson inbjudits för att berätta om Karlstad 
Levers verksamhet och samtala om på vilket sätt 
föreningen kan bidra till att historiebeskrivningen.  

Föreningen Värmländsk Kultur jubilerade sina 25 år  
2005-05-17 med festligheter på Stora Torget, årsmöte på 
Frimurarlogen och efterföljande middag på Stads-
hotellet. Föreningen representerades av Hans Olsson 
som uppvaktade jubilaren och deltog i firandet.

Karlstads Obrända Bibliotek
invigdes 2005-04-20 i en mindre lokal på Gjuteriet.  
Initiativtagare var handbokbindare Olof A. Myrin  som i 

samarbete med Carlgöran Holm (Karlstads Bokcafé) och 
Hans Olsson (Karlstad Lever) organiserat verksamheten. 
Biblioteket består enbart av böcker som gallrats ut från 
de kommunala biblioteken och som annars skulle ha gått 
till förbränning. Syftet med Karlstads Obrända Bibliotek 
är att förlänga användningstiden för dessa böcker genom 
att erbjuda allmänheten 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. Verksamheten har bedrivits på försök under året 
och intentionen är att biblioteken successivt fyller på 
med utgallrad litteratur.
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samarbete med Carlgöran Holm (Karlstads Bokcafé) och 
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är att förlänga användningstiden för dessa böcker genom 
att erbjuda allmänheten 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. Verksamheten har bedrivits på försök under året 
och intentionen är att biblioteken successivt fyller på 
med utgallrad litteratur.

BRANDTAL
hållet vid invigningen av

KARLSTADS OBRÄNDA BIBLIOTEK
20 april 2005 av bibliotekarie Hervor Svenonius

Böcker ska brinna som solar
och gnistra som tomtebloss
så skaldade Lennart Hellsing
- men menade bildligt förstås.

I varje författares sinne
varhelst han eller hon är ställd
är nedlagd en liten gnista
av guden Prometheus eld.

Den gnistan ska tända en eldsjäl
och lysa ett mörker opp
ge orden hetta och bränsle
att tända ett brinnande hopp.

Emellan böckers pärmar
kan döljas en präriebrand
"Min eld är den stösta i Sverige"
sa Strindberg "i Sveriges land!"

Dock tänkte han knappast att glöden
hos Jean och Fröken Julie
skulle spraka i värmeverket
på Heden och bli energi.

Men ack, detta bistra öde
blir biblioteksbokens lott
när låntagargunsten sviker
och den "Utgallrad"-stämpeln fått.

Men liksom en skön Fågel Fenix
som föds ur sitt brinnande ägg
måhända kan utbrända böcker
få nytt liv på denna vägg.

Så titta med lystna blickar på litteraturöverflöd
i Obrända biblioteket
- bär med dig och sprid av dess glöd!   

Skyltprogram
Kulturhistoriskt skyltprogram
I den skyltgrupp som arbetat med det kulturhistoriska 
informationsskyltprogrammet för Karlstads innerstad 
fortsatte arbetet under året. Syftet är att enhetliga skyltar 
vid utvalda kvarter, gator eller områden och vid 
kulturhistoriskt intressanta byggnader och andra objekt 
av särskilt intresse, skall berätta om stadens kulturmiljö. 
Skyltarna skall också kunna fungera som komplement 
till stadsvandringar såväl guidade som med hjälp av 
stadsvandringskarta. Under året har gruppen också tagit 
initiativ till att restaurera några av de äldre skyltarna 
som tidens tand gått hårt åt.!

Från Karlstad Lever har Ann-May Brodén under året 
ersatt Elisabeth Larberg i gruppen som i övrigt består av 
representanter från Stadsbyggnadskontoret, Kultur- och 
fritidsförvaltningen, Tekniska verken, Carlstadsgillet, 
Karlstads hembygdsförening och Värmlands Museum. 
Under året har skyltar färdigställts och satts upp vid 
Pråmkanalen och Orrholmen. Nya skyltar som 
diskuterats och i några fall börjat produceras under året 
är stadsdelskyltar till Rud, Herrhagen och 
Residenstorget samt skylten om Dykdalberna.

Skrivelser

Detaljplan för Sandbäckens gård
I skrivelse 2005-01-21 till stadsplaneringsförvaltningen 
ställde sig föreningen positiv till den planerade 
omdaningen av I2:s gamla områden vid Sandbäcksgatan 
som kommer att tillgodose behovet av expansion för 
Tingvalla idrottsplats, bevarande av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och tillskott av lokaler och 
bostäder i ett attraktivt läge. Förslaget tar tillvara 
områdets natur- och kulturvärden genom att skapa en 
sammanhängande miljö där nybebyggelsen infogas på 
ett hänsynsfullt och estetiskt tilltalande sätt. Föreningen 
framförde dock att de befintliga magasinen i 
detaljplanen borde ges ett skydd som bevarar deras 
exteriör och att ingen nybebyggelse tillåts i anslutning 
till Överstebostället.     
 
Detaljplan för kv Gjutaren
I samrådsyttrande 2005-04-12 till stadsplanerings-
förvaltningen uttryckte föreningen sin tillfredsställelse 
över att detaljplaneförslaget för kv Gjutaren innebär en 
anpassning av markens användning till de aktuella 
verksamheterna. Föreningen framförde inte några  
invändningar mot förslaget eftersom det även ger de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skydd genom q-
beteckning och varsamhetsbestämmelser som 
säkerställer att fasadernas karaktär bibehålls vid framtida 

ändringar och om- eller tillbyggnader. Härigenom 
bevaras de tidigare industribyggnaderna som med sitt nya 
innehåll gör kvarteret till en attraktiv miljö med ett 
varierat utbud av service, fritids-, kultur- och 
nöjesaktiviteter endast ett stenkast från centrum.
 

KMW:s arbetslag församlat på gården för fotografering 1925. Fotograf okänd. 

Detaljplan för del av Kanikenäsholmen 
I yttrande till stadsplaneringsförvaltningen 2005-04-15 
välkommnade föreningen en etablering av ett 
högkvalitativt bostadsområde på den gamla varvstomten 
som tillvaratar områdets närhet till vatten och dess 
naturvärden. Föreningen ställde sig dock tveksam till den 
höga exploateringsgraden och föreslog att byggrätten för 
det planerade femvåningshuset närmast den gamla 
utrustningskajen stryks. Härigenom skulle de övriga 
bostäderna få bättre utsikt och området en mer öppen och 
luftig karaktär. Föreningen menade också att det inte är 
acceptabelt att medge avsteg från riktvärden för buller  i 
syfte att möjliggöra en disposition av lägenheter med 
bättre boendekvalitet. Båda dessa krav borde tillgodoses i 
planen. 

 

Översiktsplan 2005 
I samband med informationsträff med styrelsen och 
Bevarande- och stadsmiljögruppen 2005-06-08 
redogjorde föreningens ordförande om kommunens 
pågående arbete med översyn av översiktsplanen. Lars-
Martin Jansson visade också delar ur Boverkets DVD 
"Påverka din kommuns framtid" som beskriver hur 
arbetet med översiktsplaner går till och hur medborgarna 
kan påverka processen. Under sommaren studerade 
Bevarande- och stadsmiljögruppen samrådshandlingarna 
och formulerade föreningens synpunkter som inlämnades 
till stadsplaneringsförvaltningen 2005-08-12.

Föreningens yttrande tar upp en rad frågor som behöver 
förtydligas, ändras eller kompletteras beträffande såväl 
planens mål och strategier som Karlstads framtida 
struktur, utbyggnad, kommunikationer och infrastruktur, 
kulturmiljövård, kvalitetsfaktorer och naturresurs-
hushållning. Kommunens arbete fortsätter och beräknas 
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under 2006 utmynna i ett slutligt förslag till översiktsplan 
som föreningen har möjlighet att yttra sig över.    

Segerstabyns skola
I skrivelse 2005-04-19 uppnmanade föreningen Barn- 
och ungdomsnämnden att inte fatta beslut om 
nedläggning av Segerstabyns skola. Den inlärnings- och 
bildningsmiljö som skapats i den gamla byggnaden och i 
den omgivande parken och landskapet, är en pedagogisk 
helhet, grundad på djupa insikter om barns behov och 
utveckling och en tillgång för kommunen. Fler 
karlstadsbor framförde protester via insändare och Barn- 
och ungdomsnämnden kom under våren att hitta andra 
alternativ som tillsvidare räddat den fina kulturmiljön 
från nedläggelse. 

Hemsida på Internet

www.gjuteriet.nu är adressen till Gjuteriets och 
föreningens hemsida som funnits på webben sedan 1999. 
Den uppdateras kontinuerligt och fungerar som en viktig 
informationskanal. Hela 81% av besökarna hittar sidan 
via länkar från andra webbplatser, främst från 
kommunens föreningsregister och evenemangskalender 
men också i stor utsträckning från Studiefrämjandet, 
Värmländsk Kultur och Riksantikvarieämbetet. 18% av 
besökarna hittar hemsidan genom sökning där det 
vanligaste sökordet är "Gjuteriet". Kuriöst nog har också 
52 sökningar på ordet "smältdegel" använts. 
Besöksfrekvensen spänner mellan 14 - 167 i veckan 
(eller 32 - 277 i månaden) där de allra flesta kommer 
från Sverige. Hemsidan innehåller visserligen en kortare 
beskrivning av Gjuteriet på engelska men troligen har de 
flesta av de utländska besökarna från 26 olika länder 
kommit till sidan av misstag. Man kan dock undra varför 
det surfat in mer än 500 besökare från USA.

Gjuteriet
Verksamheten i Gjuteriet har varit lika omfattande under 
2005 som året innan. Man kan konstatera en stor 
tillströmning av grupper som utnyttjat lokaler tillfälligt, 
såväl dagtid som kvällar. Året har därmed som vanligt 
präglats av "trångboddhet" och mycken energi har fått 
användas till kreativ planering för samutnyttjande av 
lokalresurserna.
   
Värmlands Filmförbunds videoredigeringsstudio har 
utnyttjats flitigt av medlemmarna såväl dagtid som sent 
in på nätterna. Bokning av redigeringstid, videokameror 
samt utlämning av nycklar och utrustning sker som 
tidigare till Filmförbundets 40-talet medlemmar via Café 
Gjuteriet enligt överenskommelse med klubben.

Från Radio Solstás Studio Ett sändes ca 25 timmars 
närradio i veckan av ett fem föreningar.  Karlstads Nya 
Fotoklubb hade drygt 70 medlemmar och genomförde ett 
stort antal fotokurser för såväl nybörjare som mer erfarna 

fotografer. I likhet med videoredigeringen, bokar 
fotoklubbens medlemmar sina mörkrumstider via Café 
Gjuteriet.

I Teaterskolans verksamhet deltog i år ca 110 barn och 
ungdomar i åldrarna 7 - 15 år vilket är fler än året innan. 

Deltagare i Teaterskolan läser in sina repliker. Foto: P-O Starnd. 

I Sensus Barnmusikskola deltog ca 320 barn varje vecka 
i de vanliga grupperna för åldrarna 3-8 år, babyrytmik-
grupperna, pyttebalettgruppen och de 12 musikal-
grupperna för de äldre barnen.

Amatörteatergruppernas verksamhet inom NBV-teatern 
och Folkteatern Järnet hade ungefär samma omfattning 
som året innan med såväl ungdoms- som vuxengrupper. 
Teaterlokalen Järnet utnyttjades vid sidan av Folkteatern 
Järnets egen verksamhet också dagligen för 
Tingvallagymnasiets dramaundervisning och för 
Teaterskolan på kvällstid.

Kursverksamhet i Studiefrämjandets regi var lika 
omfattande som året innan och bedrevs såväl på dagtid 
som på kvällar och helger i Gjuteriets lokaler. Cirklarna 
omfattar vitt skilda ämnen som flugfiske, jakt, fåglar, 
turism, hundar, stadsmiljö, måleri, sociala frågor, mm. 
Även ett projekt för långtidsarbetslösa genomfördes i 
kurslokalerna under hösten.   
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som på kvällar och helger i Gjuteriets lokaler. Cirklarna 
omfattar vitt skilda ämnen som flugfiske, jakt, fåglar, 
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Även ett projekt för långtidsarbetslösa genomfördes i 
kurslokalerna under hösten.   

Rockmusikverksamheten var omfattande och innebar 
maximalt utnyttjande av lokalerna. Vid årets utgång 
samutnyttjade nära 30 musikgrupper (med ca 135 
medlemmar) nio ljudisolerade repetitionsrum och 
SpeedBalls inspelningsstudio som också användes av 
tillfälliga nyttjare. I studion gjordes under året ett 30-tal 
CD-inspelningar varav fyra var "skivsläpp" av Claes 
Nilsson, Tomas Denver Jonsson, Higher Elevations och 
Soulshake Express som alla repar på Gjuteriet. 
Ytterligare en rad av husets grupper deltog också i 
konserter som bl a arrangerades på Uno-Ungdomens hus, 
Arena och Tolvmansgatan. 

Den särskilda satsningen på musikverksamhet för tjejer 
omfattade under 2005 två musikgrupper samt ett antal 
instrumentcirklar i gitarr, bas, sång och trummor. Det 
treåriga samarbetsprojektet Skandinavisk Musikunion 
som startade 2004 hade under året en omfattande 
verksamhet med föreläsningar och workshops. Projektets 
syftet är att bygga ett musiknätverk i Sverige och Norge 
och genom utbildningsinsatser hjälpa musikintresserade 
att etablera sig professionellt.   

I provisoriska lokaler i källarplanet samsades också fyra 
musikgrupper och den provisoriska studion 
"Musiksmedjan" utnyttjades för musikinspelningar. 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. Vid seminarier 
eller kurser (t ex utbildningar i musikproduktion) 
användes också Vinden och mindre grupprum som övrig 
tid används för studiecirkelverksamhet med annan 
inriktning än musik.

Vinden har fungerat som repetitionslokal för 
Teaterskolan och för intern kursverksamhet. Den har 
dessutom i stor omfattning upplåtits till ett antal 
föreningar och grupper för arrangemang, möten, kurser 
mm. 

Sammanfattningsvis bedrev vid årets utgång 23 
föreningar eller organisationer, 3 teaterföreningar, 30-
talet musikgrupper och 5 verkstäder verksamhet i 
permanenta egna arbetslokaler. 32 olika föreningar eller 
grupper samutnyttjade dessutom regelbundet mötesrum 
och ytterligare ett stort antal externa grupper använde vid 
enstaka tillfällen de större samlingslokalerna och 
studierummen för arrangemang, utbildningar och 
liknande. Under året avflyttade endast Föreningen Unga 
Skrivare i samband med att föreningen upplöstes varvid 
lokalen kom att utnyttjas för barnmusikverksamheten. 
Med anledning av den ökade efterfrågan på tillfälliga 
möteslokaler gjordes mindre omdisponeringar av 
lokalytorna för att tillgodose detta ändamål. En 
verkstadslokal i källarplanet användes under året  
temporärt för musikverksamhet. Vid årets utgång var i 
övrigt alla lokalytor uthyrda. 

Både enskilda och ett flertal grupper från 
gymnasieskolor, universitetet, fritids, m fl har företagit 
studiebesök på Gjuteriet som ett led i sin undervisning 
eller utbildning. Liksom tidigare år genomförde Life 
Academy ett internationellt seminarium kring 
miljöfrågor. Deltagarna, som dett år kom från Vietnam, 
fick i anslutning till seminarierna en presentation av 
Gjuteriets verksamheter och organisation som ett 
exempel på ett svenskt NGO-projekt. 
  

Förutom de publika arrangemang som genomfördes av 
olika grupper och föreningar på Vinden under året 
inbjöd också Folkteatern Järnet till åtta fullsatta teater-
föreställningar av August Strindbergs "Fadren" och 
Ingesundsteatern till en föreställningar med scener ur 
Ibsens "Ett dockhem".

Karlstads Bokcafé arrangerade fyra 
välbesökta föredrag på Gjuteriet 
under året. Den intima cafélokalen 
har i likhet med tidigare år fungerat 
som en mötesplats där engagerade 
åhörare och Bokcaféets föreläsare 
kunnat mötas i givande diskussioner. 
Bokcaféets permanenta tidskriftshylla 
i cafélokalen erbjuder också en rad 
tidskrifter som annars kan vara svåra 
att uppbringa i Karlstad.

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

Staffan Kjellström  (foto)
Karin Brattén & Malin Magnusson (olja, blandteknik)
Gunilla Falk-Bäckström & Karin Lindsten (akvarell)
Anneli Heinz & Ludmilla Kompaniets (grafik, akvarell)
Tisdagsgruppen (olja & akvarell)
Bengt Grahn (teckningar)
Katarina Wilhelmsson & Karin Fellesson (tempera, olja)
Anita Persson & Birgitta Sundqvist (akvarell)
Anneli Lundberg & Lars Nilsson (s/v foto)
Estetelever vid Sundsta-Älvkullegymn. (blandteknik)
Tina bernhuldt & Elisabeth Nordén-Stiller (akvarell) 

Utställningsverksamheten, som nu pågått i sjutton år, har 
blivit ett uppskattat forum för många amatörbildskapare. 
Några av utställarna har också arrangerat vernissager 
vilket lockat nya besökare till Gjuteriet och lokalpressen 
har vid flera tillfällen uppmärksammat utställningarna 
med artiklar och recensioner.

Personal
Under året har Katalin Mattsson på ett förtjänstfullt sätt 
givit service åt hyresgäster och besökare till Café 
Gjuteriet. Anna Norder, Christine Mattsson, Sofia 
Billebo och Sofie Mattsson vikarierande eller arbetade 



november en rapport som skisserade fyra olika 
alternativ: 1. kommunen återtar huset och hyr sedan ut 
det till Karlstad Lever efter ROT-renovering. 2. 
Kommunen återtar huset för försäljning och hyr andra 
ersättningslokaler för föreningarna. 3. Kommunen 
återtar Gjuteriet och erbjuder Karlstad Lever att hyra 
eller ställa iordning ett nytt föreningshus. 4. Fortsatt drift 
som idag där ca 100 000 kr per år avsätts för löpande 
underhåll. Kulturnämnden sände rapporten på remiss till 
föreningen för yttrande senast 2006-01-20.

(Frågan behandlades i styrelsen i slutet av december och 
ett yttrande inlämnades till Kultur- och fritidsför-
valtningen 2006-01-10 där föreningen ansåg att det mest 
realistiska alternativet är att tills vidare fortsätta 
förvaltningen som tidigare och successivt utföra de 
mindre omfattande renoveringsåtgärder som kan klaras 
inom nuvarande ekonomiska ram. Med ett ökat årsanslag 
skulle givetvis detta kunna ske i snabbare takt. Mer 
omfattande och kostsamma åtgärder som utbyte av 
ventilationssystem, konvertering från elvärme till 
fjärrvärme, total elrevision, mm kan dock inte göras utan 
ytterligare finansiering. Ärendet kommer att behandlas 
vid kulturnämdens sammanträde 2006-02-22) 

Bokslutets struktur
Föreningen bedriver sin verksamhet inom två 
ekonomiska grenar där den ena är den ideella 
föreningsverksamheten och den andra skötseln av 
Gjuteriet där också caféverksamheten ingår. Alla 
intäkter och kostnader som hänförs till föreningen eller 
Gjuteriet redovisas på två separata resultaträkningar. 
Som ett komplement till Gjuteriets resultat redovisas 
också caféverksamhetens bruttoresultat särskilt. 
Anledningen härtill är att underlätta redovisning till 
skatte-myndigheten och liknande. I balansräkningen 
sammanförs de olika verksamhetsgrenarna i en tablå.

Gjuteriets resultat
Sedvanlig indexuppräkning av hyrorna gjordes med 1% 
från kvartal 1. Smärre omdisponeringar av lokaler och 
visst bortfall från en verkstadslokal medförde att 
hyresintäkterna blev 7 tkr lägre än budget. Detta 
uppvägdes dock av andra intäkter blev något större än 
beräknat vilket gjorde att rörelseintäkterna sammantaget 
blev 6 tkr mer än budget. Caféets bruttointäkt blev 49 tkr 
lägre än budgeterad med anledning av omsättningen 
minskade med totalt 19% jämfört med året innan. 

Under året uppstod större behov av att vid olika tillfällen 
anlita vikarier än beräknat och därmed visst bortfall av 
lönebidrag. Personalkosnaden blev därför totalt 19 tkr 
högre än budget. Administrations- och 
fastighetskostnaderna blev 35 tkr lägre än budgeterade. 
Merparten av minskningen utgör minskad 
fjärrvärmeförbrukning samt att visst underhåll och 
reparationer i större utsträckning kunnat utföras i egen 
regi istället för av anlitade entreprenörer. Bland 
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Både enskilda och ett flertal grupper från 
gymnasieskolor, universitetet, fritids, m fl har företagit 
studiebesök på Gjuteriet som ett led i sin undervisning 
eller utbildning. Liksom tidigare år genomförde Life 
Academy ett internationellt seminarium kring 
miljöfrågor. Deltagarna, som dett år kom från Vietnam, 
fick i anslutning till seminarierna en presentation av 
Gjuteriets verksamheter och organisation som ett 
exempel på ett svenskt NGO-projekt. 
  

Förutom de publika arrangemang som genomfördes av 
olika grupper och föreningar på Vinden under året 
inbjöd också Folkteatern Järnet till åtta fullsatta teater-
föreställningar av August Strindbergs "Fadren" och 
Ingesundsteatern till en föreställningar med scener ur 
Ibsens "Ett dockhem".

Karlstads Bokcafé arrangerade fyra 
välbesökta föredrag på Gjuteriet 
under året. Den intima cafélokalen 
har i likhet med tidigare år fungerat 
som en mötesplats där engagerade 
åhörare och Bokcaféets föreläsare 
kunnat mötas i givande diskussioner. 
Bokcaféets permanenta tidskriftshylla 
i cafélokalen erbjuder också en rad 
tidskrifter som annars kan vara svåra 
att uppbringa i Karlstad.

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

Staffan Kjellström  (foto)
Karin Brattén & Malin Magnusson (olja, blandteknik)
Gunilla Falk-Bäckström & Karin Lindsten (akvarell)
Anneli Heinz & Ludmilla Kompaniets (grafik, akvarell)
Tisdagsgruppen (olja & akvarell)
Bengt Grahn (teckningar)
Katarina Wilhelmsson & Karin Fellesson (tempera, olja)
Anita Persson & Birgitta Sundqvist (akvarell)
Anneli Lundberg & Lars Nilsson (s/v foto)
Estetelever vid Sundsta-Älvkullegymn. (blandteknik)
Tina bernhuldt & Elisabeth Nordén-Stiller (akvarell) 

Utställningsverksamheten, som nu pågått i sjutton år, har 
blivit ett uppskattat forum för många amatörbildskapare. 
Några av utställarna har också arrangerat vernissager 
vilket lockat nya besökare till Gjuteriet och lokalpressen 
har vid flera tillfällen uppmärksammat utställningarna 
med artiklar och recensioner.

Personal
Under året har Katalin Mattsson på ett förtjänstfullt sätt 
givit service åt hyresgäster och besökare till Café 
Gjuteriet. Anna Norder, Christine Mattsson, Sofia 
Billebo och Sofie Mattsson vikarierande eller arbetade 

extra i olika perioder. Anne-Lise Enkvist utförde 
arbetspraktik och fem ungdomar från grundskolan fick 
dessutom möjlighet att prova på servicearbete då de 
under kortare perioder utförde prao i Café Gjuteriet. Det 
praktiska och administrativa arbetet för Gjuteriet sköttes 
under året av Hans Olsson (föreståndare) och Magnus 
Norström (vaktmästare fr o m maj). Lokal-vården har 
under året utförts av Hanna Tedfeldt.   Sammantaget kan 
man konstatera att Gjuteriet, utöver den ordinarie 
verksamheten och under en rad av år, också fungerar 
som en resurs för de behov av praktik, arbetsprövning 
som till exempel efterfrågas av skolan, 
Arbetsförmedlingen och kommunens Arbetsmarknads- 
och socialförvaltning.

Samfällighetsförening i kvarteret  Gjutaren 
Med anledning av nya fastighetsbildningar inom 
kvarteret Gjutaren, bildades i april 2004 
samfällighetsföreningen "Gemensamhetsanläggningen 
Gjutaren". Styrelse utgörs av representanter för samtliga 
fastighetsägare i kvarteret (för närvarande Karlstads 
kommun, Nöjesfabriken, Cityverkstaden och Karlstad 
Lever) och skall gemensamt sköta och bekosta drift och 
underhåll av de gemensamma anläggningar som finns på 
gården (körvägar, parkering, el- och VA- installationer, 
planteringar, mm). Gjuteriets föreståndare Hans Olsson 
med styrelseledamot Elisabet Larberg som suppleant 
ingick i GA Gjutarens styrelse under året. 

Kommentarer till bokslutet
De ekonomiska förutsättningarna för Gjuteriet
Med anledning av Gjuteriets ansträngda ekonomi vidtog 
styrelsen en rad extraordinära besparingsåtgärder under 
2003 och 2004 som fick avsedd effekt. Inför 
verksamhetsåret 2005 äskade kulturnämnden om en 
uppjustering av bidraget till Gjuteriet med 100 tkr vilket 
bifölls av kommunfullmäktige. Härigenom har den 
löpande ekonomin satbiliserats och Gjuteriet kunde 
under året förvaltas vidare med en budget i balans.
 

Beslutet om utökat bidrag för år 2005 kopplades också 
till en utredning om Gjuteriets framtida ekonomiska 
förutsättningar där också behovet av ROT-renovering 
aktualliserats. En behovsanalys genomfördes av 
fristående konsulter i början av 2005 där kostnaden för 
renoveringen beräknas uppgå till ca 7,5 milj kr. Vid sitt 
sammanträde 2005-04-19 ansåg kulturnämnden att 
Gjuteriet utgör en viktig del av Karlstads kulturliv och 
föreslog att pengar skulle avsättas i kommunens budget 
2006-2007 för renoveringen. Kommunledningskontoret 
ifrågasatte dock i ett yttrande om det var kommunal-
juridiskt möjligt att ge ett sådant investeringsbidrag och 
kommunfullmäktige avslog därför äskandet och beslöt 
istället att en fördjupad analys av Gjuteriets framtid 
skulle göras.

Kultur- och fritidsförvaltningen presenterade i slutet av 



extraordinära intkter ingår 8 tkr som utgör ersättning från 
Försäkringskassan avseende högkostnadsskydd för 
sjuklönekostnader år 2004 . Sammantaget innebär 
budgetavvikelserna att Gjuteriet uppvisar ett reultat som 
är nästan 13 tkr bättre än det förväntade.

Föreningens resultat
Kulturhusens Dag 2005 blev en publik succé med drygt 
2 400 besökare och rönte stor uppmärksamhet i media. 
Det omfångsrika programmet innebar dock att 
arrangemanget blev mer kostsamt än tidigare år. Tack 
vare bidrag från kommunen och välvilliga sponsorer 
kunde den totala förlusten ändå begränsas till ca 13 tkr. 
Detta skall dock ses mot bagrund av att föreningen inte 
arrangerade Kulturhusens Dag förra året och att det finns 
en ännu ej såld restupplaga av den innehållsrika och 
intresseväckande skriften "Sjöfartsstaden Karlstad".   
Kostnaderna för övriga arrangemang under året blev 
också högre än budgeterade och medlemsavgifter 
inbetalades i något mindre omfattning än förväntat trots 
påminnelser. Sammantaget uppvisar därför föreningens 
verksamhet under året ett underskott om drygt 19 tkr. 
 
Eget kapital
Årets totala verksamhet har i princip gått jämt upp vilket 
vilket innebär en oförändrad ekonomisk ställning jämfört 
med förra året. Resultatet uppgår endast till 267 kr vilket 
ger en smärre förbättring av det ingående negativa 
kapitalet från - 468 104 kr till - 467 837 kr. Styrelsen kan 
dock konstatera en positiv tendens där den svaga 
kassalikviditeten stärkts något både 2004 (30,84%) och 
2005 (38,07%). 

Karlstad  den 21 januari 2006

Kjell Bergström        Ann-May Brodén 
Ingvar Ekemark  Hans-Åke Höber
Elisabet Larberg Sven Larsson
Maria Linder Krister Lundgren
Sven Maechel Brittkarin Öijen

Maskintelegrafen på s/s Plostjärnan. Foto: Hans Olsson

november en rapport som skisserade fyra olika 
alternativ: 1. kommunen återtar huset och hyr sedan ut 
det till Karlstad Lever efter ROT-renovering. 2. 
Kommunen återtar huset för försäljning och hyr andra 
ersättningslokaler för föreningarna. 3. Kommunen 
återtar Gjuteriet och erbjuder Karlstad Lever att hyra 
eller ställa iordning ett nytt föreningshus. 4. Fortsatt drift 
som idag där ca 100 000 kr per år avsätts för löpande 
underhåll. Kulturnämnden sände rapporten på remiss till 
föreningen för yttrande senast 2006-01-20.

(Frågan behandlades i styrelsen i slutet av december och 
ett yttrande inlämnades till Kultur- och fritidsför-
valtningen 2006-01-10 där föreningen ansåg att det mest 
realistiska alternativet är att tills vidare fortsätta 
förvaltningen som tidigare och successivt utföra de 
mindre omfattande renoveringsåtgärder som kan klaras 
inom nuvarande ekonomiska ram. Med ett ökat årsanslag 
skulle givetvis detta kunna ske i snabbare takt. Mer 
omfattande och kostsamma åtgärder som utbyte av 
ventilationssystem, konvertering från elvärme till 
fjärrvärme, total elrevision, mm kan dock inte göras utan 
ytterligare finansiering. Ärendet kommer att behandlas 
vid kulturnämdens sammanträde 2006-02-22) 

Bokslutets struktur
Föreningen bedriver sin verksamhet inom två 
ekonomiska grenar där den ena är den ideella 
föreningsverksamheten och den andra skötseln av 
Gjuteriet där också caféverksamheten ingår. Alla 
intäkter och kostnader som hänförs till föreningen eller 
Gjuteriet redovisas på två separata resultaträkningar. 
Som ett komplement till Gjuteriets resultat redovisas 
också caféverksamhetens bruttoresultat särskilt. 
Anledningen härtill är att underlätta redovisning till 
skatte-myndigheten och liknande. I balansräkningen 
sammanförs de olika verksamhetsgrenarna i en tablå.

Gjuteriets resultat
Sedvanlig indexuppräkning av hyrorna gjordes med 1% 
från kvartal 1. Smärre omdisponeringar av lokaler och 
visst bortfall från en verkstadslokal medförde att 
hyresintäkterna blev 7 tkr lägre än budget. Detta 
uppvägdes dock av andra intäkter blev något större än 
beräknat vilket gjorde att rörelseintäkterna sammantaget 
blev 6 tkr mer än budget. Caféets bruttointäkt blev 49 tkr 
lägre än budgeterad med anledning av omsättningen 
minskade med totalt 19% jämfört med året innan. 

Under året uppstod större behov av att vid olika tillfällen 
anlita vikarier än beräknat och därmed visst bortfall av 
lönebidrag. Personalkosnaden blev därför totalt 19 tkr 
högre än budget. Administrations- och 
fastighetskostnaderna blev 35 tkr lägre än budgeterade. 
Merparten av minskningen utgör minskad 
fjärrvärmeförbrukning samt att visst underhåll och 
reparationer i större utsträckning kunnat utföras i egen 
regi istället för av anlitade entreprenörer. Bland 
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     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 och 
med skiftande livserfarenhet.

Föreningen Karlstad Lever
Gjuteriet

Verkstadsgatan 1
652 19 KARLSTAD

054-10 00 00

info@gjuteriet.nu
www.gjuteriet.nu

Gamla Stenbron böjade byggas 1761 under ledning av byggmästare Anders Jacobsson. Byggnadstiden beräknades till fyra år men det 
tog 50 år innan murarmästare Peter Lindström fullbordade bygget år 1811 då han välde valv 4 - 7. I dag är detta ett kulturhistoriskt 
kännemärke för Karlstad och Sveriges äldsta stenbro. Till stor glädje för stadens invånare och besökare är bron sedan oktober 2004 
återigen tillåten att beträda. Bilden är tagen 2005. 
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