VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2011

Föreningen Karlstad Lever
Verksamhetsberättelse 2011
Förvaltningen

Arrangemang

Medlemmar
Föreningen hade 149 enskilda och 29 organisationer som
betalande medlemmar 2011. Följande organisationer gav
genom medlemskap sitt stöd åt föreningens verksamhet:

Kulturarvsdagen 2011
Planeringen påbörjades i maj då en arbetsgrupp inom föreningen utarbetade ett preliminärt program utifrån årets
tema som var Gröna platser. Målsättningen var att arrangemanget skulle lyfta fram Klarälven som en stadspark som
ger unika förutsättningar för Karlstads gröna stadsrum, den
vidareutvecklade Sandgrundsparken och hur man i dagens
stadsplanering försöker förädla och skapa nya gröna rum.
Kontakter togs med medarrangörer via telefon och e-post
och planeringsgruppen kom att utgöras av Elisabet Larberg
och Hans Olsson (Föreningen Karlstad Lever), Mikael
Lundh och Andreas Eliazon (Stadsbyggnadsförvaltningen),
Leif Löfström, Linda Ferm, C G Gustafsson och LarsOla Westerlund (Naturskyddsföreningen), Mattias Libeck
(Värmlands Museum), Stefan Moberg (Solabåten Rederi
AB) samt Britt-Marie Insulander. Ytterligare ett antal personer kom senare att delta i det praktiska arbetet inom de
olika medarrangerande föreningarna och organisationerna.

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
Konstnärernas kollektivverkstad
Kulturföreningen Cabary
Kunskapsradion
Labradorklubben Värmland

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 Spelmansförbund
Värmlands Stövarklubb
Ångbåtssällskapet Polstjärnan

Ytterligare 31 enskilda och 3 organisationer fanns förtecknade i föreningens matrikel vilka dock inte erlagt årsavgiften under året.
Styrelsen utgjordes av Pererik Ekeberg (ordf), Ann-May
Brodén, Fredrik Krohn-Andersson, Elisabet Larberg,
Maria Linder, Krister Lundgren, Sven Maechel, Bengt
Åkerblom, och Per-Ola Åström samt Hans Olsson (adj).
Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden och arbetat med sedvanlig löpande ekonomi, genomfört flera medlemsarrangemang och utformat yttranden och
skrivelser.
Årsmöte hölls 2011-03-24 på Gjuteriets vind. Mötet beslöt att föreningen under året skulle inbjuda till ett antal
medlemsmöten samt Kulturarvsdagen, att fortsätta bevaka
detaljplanefrågor, den kommande översiktsplanen, Vågmästarbostadens bevarande och hot mot kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer som aktualiseras under
året, att arbeta för utgivning av andra utgåvan av Karlstad
med kulturhistoriska ögon, medverka till att arbetet med
det kulturhistoriska skyltprogrammet för Karlstad fortsätter, verka för att Sandgrundsrestaurangen återköps av
kommunen och används som konsthall, samt att bedriva
välbehövlig medlemsackvisition. Efter förhandlingarna
avtackades avgående styrelseledamot Brittkarin Öijen och
avgående revisor Inger Falk med blommor. Därefter delgav
vår nya stadsarkitekt Måns Hallén sina tankar om Karlstad.
På ett intressant sätt beskrev han bland annat sina intryck
av stadsrummet, stadens struktur och de barriärer som utgör
hinder för rörligheten. Han presenterade också idéer kring
hur man med varsamhet för kulturhistoriska värden skulle
kunna möta behovet av en utökad centrumbebyggelse.

Kulturarvsdagen 2011

Gröna platser
i Karlstad
Hur står det till med

Karlstads
kulturmiljöer?
söndag
11 september
Onsdag
1 november kl 18.30
kl 11.00
- 16.00
Vinden på Gjuteriet (Verkstadsgatan 1)

Gratis båtturer
Upplev Karlstads största park, Klarälvsparken. Följ med våra guider på en båttur.
Avgångar från Residensparken kl 11.00,
12.00, 13.00 och 14.00. Avstigning vid
CCC. Begränsat antal platser så först till
kvarn gäller.
Sandgrundsparken
Upplev den utvidgade Sandgrundsparken.
Guidade rundvandringar med start vid
museets trappa kl 12.00, 13.00, 14.00 och
15.00.
Byggnadsvårdsdiplom 2011
Årets mottagare av Värmlands Museums
byggnadsvårdsdiplom presenteras. Hörsalen,
Värmlands Museum kl 13.00.

Grönare stad
Föredrag av arkitekt Jannika G Wirstad,
Wirstad Hulting Arkitekturteam. Hörsalen,
Värmlands Museum kl 13.15.
Träd i folktron
Gå en frågepromenad i Museiparken. Para
ihop rätt trädslag med rätt utsaga. Tävlingskupong hämtas och inlämnas på Värmlands
Museum kl 11.00 - 17.00.

Fri entré - Välkommen!

Ett arrangemang av Föreningen Karlstad Lever i samarbete med
Carlstads-Gillet, Karlstads hembygdsförening, Naturskyddsföreningen Karlstad, Solabåten Rederi AB, Värmlands Museum samt Wirstad
Hulting Arkitekturteam och med ekonomiskt stöd från Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd och stadsbyggnadsförvaltning.
FÖRENINGEN KARLSTAD LEVER Verkstadsgatan 1 652 19 Karlstad Telefon 054 - 10 00 00 www.karlstadlever.nu

Är de befintligafastställdes
redskapen föri att
skydda
Det slutliga programmet
juni
och Karlstads
rappor- kulturmiljö
tillräckliga? Används de på avsett sätt? Eller riskerar vårt historiska
terades till Riksantikvarieämbetet
ochVälkommen
kommunens
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somSörensen
därefter
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metod för att undersöka förvanskningen av stadens kulturmiljöer.
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sina hemsidor. Ett egen programblad utformades och fanns
tillgänglig för utskrift i augusti via Karlstad Levers och
medarrangerande föreningars hemsidor. Tryckta programblad 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 2011 skulle ha startat kl 11.00 med
den första av fyra planerade båtturer på Klarälven. Tanken
var att bjuda båtresenärerna på en vy över Karlstads centrala delar sedd från vattnet. Båtguiderna Linda Ferm, Leif
Lövström, C G Gustafsson och Lars-Ola Westerlund från
Naturskyddsföreningen hade förberett ett program som
speglade Klarälvens naturvärden, historia, hur människan
försökt tämja älven och vilka nutida hot som finns idag i
form av översvämningar och bebyggelse i och invid vattnet. På grund av det höga vattenståndet var bryggan vid
Residensparken översvämmad och båten kunde inte heller
passera under Västra bron. Tidigt på morgonen undersöktes alternativet att gå genom slussen i Pråmkanalen för att
istället genomföra båtturerna från bryggan vid CCC. Efter
kontakter med kommunens ansvarige Björn Mossberg erhöll föreningen beskedet att bryggan vid Residensparken
inte fick användas och att slussportarna inte fick öppnas på
grund av skaderisken. Samtliga båtturer fick därför ställas
in.
Fyra guidade rundvandringar i Sandgrundsparken hade
planerats. Det blöta vädret bidrog dock till ett lågt deltagande varför endas en vandring med ett 15-tal besökare genomfördes med Mikael Lundh från kommunens natur- och
parkenhet och som ciceron. Åhörarna fick då bland annat
veta vilka tankar som ligger bakom förädlingen av Sandgrundsparken som en stadspark vid vattnet. Den är ritad
av landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson som lyckats utveckla området på ett sätt som både förstärker platsen karaktär och knyter an till den naturliga vegetation som funnits. Resultatet har blivit en mycket vacker och attraktiv
park där konst, natur och kultur möts.
Kl 13.00 hade 25-talet besökare bänkat sig i hörsalen på
Värmlands Museum där antikvarie Mattias Libeck presenterade mottagarna av Värmlands Museums diplom för god
byggnadsvård 2011. Diplomet utdelas årligen till personer,
organisationer eller företag som bevarat och varsamt vårdat äldre byggnader och byggnadsmiljöer eller på annat
sätt gjort insatser för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.
Årets mottagare var fyra till antalet. Gunni och Kenneth
Larsson för att de återuppbyggt bostadshusets förstubro på
Almars gård. Efter ett foto från 1900-talets början som förlaga har de återskapat ett stycke byggnadskonst som berättar om det sena 1800-talets hantverksskicklighet och vurm
för sirlig snickarglädje.
Det andra diplomet mottogs av Bengt och Mona Bäckström för att de varsamt, med små medel och eget arbete
iståndsatt den kulturhistoriskt betydelsefulla smedbostaden
Gårdsnäbben vid Stömne i Arvika, en av de få kvarvarande
byggnaderna från järnbrukstiden.
De tredje diplommottagarna var Thomas och Anna Kilsby
för deras hänsynsfulla vård av Kilsby gård. Gårdsanläggningen har medeltida anor men den nuvarande utformningen med huvudbyggnad, flyglar och ekonomibyggnader
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härrör till största delen från de senaste två århundradena.
Slutligen tilldelades Lekvattnets hembygdsförening årets
byggnadsvårdsdiplom för vård och omfattande renovering
av byggnaderna vid Ritamäki finngård. Gården är en av
Sveriges bäst bevarade finngårdar och har sitt ursprung i
1780-talet.
Efter diplomutdelningen fortsatte programmet med dagens föredragshållare. Arkitekt och trädgårdsmästare Jannika Wirstad gav under rubriken Grönare stad en inblick
i det gröna fokus som råder inom stadsbyggande och arkitektur med en rad exempel från olika delar av världen.
Den förtätning av stadsbebyggelsen som pågår gör det nödvändigt att hitta nya sätt att utnyttja det gröna som resurs
för hälsa och välbefinnande. En rad försök görs för att t ex
skapa odlingsmöjligheter i stadens centrala delar (Capital
Growth i London och Community Gardens i USA). Som en
proteströrelse har också Guerilla Gardening dykt upp som
ett globalt fenomen där olagliga planteringar görs i stadsmiljöer i syfte att försköna eller för att odla nyttoväxter.
Inom arkitektur och stadsplanering pågår en diskussion om
hur den gröna staden skall byggas vilket Jannika gav goda
exempel på. Hon avslutade sitt intressanta föredrag med att
konstatera att just Karlstad har synnerligen goda förutsättningar att utvecklas som den gröna staden tack vare Klarälvens stränder som skapar gröna ytor.

Gerillaodling eller busplantering är en typ av politisk icke-våldsaktion eller icke-våldsmotstånd som används av bland annat
ekologister. Aktivisterna planterar växter, grönsaker eller dylikt
på ytor i stadsmiljön som de anser vanvårdade eller felanvända.
Vissa aktivister genomför sina aktioner på natten, medan vissa
arbetar mer öppet för att engagera nya medlemmar i närområdet.

På initiativ av Elisabet Larberg anordnades under dagen
en frågevandring med rubriken Träd i folktron. Genom att
följa en karta på tävlingstalongen kunde deltagarna finna
nio numrerade träd i Museiparken, ange vilka trädslag de
är och sedan para ihop respektive träd med rätt notis om
träd i folktron. Notiserna var sammanställda av folklivsforskare Britt-Marie Insulander som valt ut intressanta och
roliga fakta som speglade såväl skrock och trolldom som
naturmedicin och äldre tiders kännedom om vilka träslag
som lämpar sig för tillverkning av nyttoföremål. Många besökare under kulturarvsdagen 2011 prövade sina botaniska
och kulturhistoriska kunskaper men endast tre tävlande
lyckades pricka in alla nio rätt och belönades med Christel
Kvants bok Trädets tid.
I museets foajé hade en tävlingsstation upprättats där besökarna kunde hämta och lämna in tävlingskupongerna för
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frågepromenaden och samtidigt erhålla kommunens nya
informationsbroschyrer om Sandgrundsparken och Stadsträdgården.

Två av Kulturarvdagens huvudpersoner: Landskapsingenjör Mikael Lundh som är kommunens parksamordnare och arkitekt och
trädgårdsmästare Jannika Wirstad, från Karlstad men nu verksam vid Wirstad Hulting Arkitekturteam i Göteborg.

Trots en tillfredsställande marknadsföring och ett ambitiöst upplagt program lockades bara ca 60 besökare till
Kulturarvsdagen. Orsaken härtill får tillskrivas vädrets
makter som än en gång påminner oss om att Klarälvens
vackra älvgrenar som omfamnar centrala Karlstad, inte är
att leka med. En positiv aspekt är dock att det därmed var
färre som kom att känna sig snuvade på en gratis båttur. Då
denna programpunkt i princip finns färdigplanerad skulle
det vara möjligt att istället sjösätta den under våren som ett
särskilt arrangemang.
Förutom de som nämnts ovan bidrog ytterligare enskilda
personer och medarbetare inom de olika medverkande föreningarna och organisationerna på olika sätt med sitt ideella arbete och engagemang för att göra Kulturarvsdagen
till ett uppskattat arrangemang. Sammanlagt var 18 personer involverade i förberedelser och genomförande och som
med gemensamma krafter satte fokus på Karlstads gröna
stadsrum. Arrangörer var förutom Föreningen Karlstad Lever: Carlstads-Gillet, Karlstads Hembygdsförening, Naturskyddsföreningen Karlstad, Solabåten Rederi AB, Värmlands Museum och Wirstad Hulting Arkitekturteam samt
Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd och stadsbyggnadsförvaltning som givit ekonomiskt stöd.
Studiebesök på Karlstad CCC företogs 2011-04-13 då
föreningen i samarbete med Karlstads Hembygdsförening
inbjöd medlemmarna till guidad visning av den nya konsert-, konferens- och kongressanläggningen. Närmare
hundra deltagare kom för att under Gloria Sundholms och
Pernilla Bredbergs ledning visas runt i lokalerna och delges intressanta fakta. CCC är en förkortning av Congress
Culture Center och anläggningen öppnade i januari 2011.
Kostnaden för bygget var 420 miljoner och arkitekter var
Bergfjord och Ivarsson som med sin moderna arkitektur i
glas och betong skapat ett nytt landmärke i stadsbilden. De
24 000 kvm inrymmer en mängd större och mindre lokaler,
bl a en kongresshall för 1 600 personer och restaurang Karl
IX med plats för 1 200 gäster. Som bonus kunde också studiebesökarna ta del av fotoutställningen Världens sju nya
underverk som visades i foajén. Underverken har röstats

fram via internet i en världsomspännande omröstning där
100 miljoner människor deltog. Fotograferna Eva Akre och
Dan Nilsson från Karlstad har sedan dokumenterat platserna i bild och text.
Nya Tingvallagymnasiet uppmärksammades 2011-11-24
då föreningen i samarbete med Karlstads Hembygdsförening inbjöd till studiebesök. Ett sjuttiotal besökare strömmade till som med Tingvallagymnasiets verksamhetschef
Johan Kullander som ciceron visades runt på skolan. Av
särskilt intresse var det nya studiecentret som inrättats i
den tidigare aulan. Då ombyggnadsplanerna presenterades
restes protester mot ingrepp i den kulturhistoriskt värdefulla miljön. Besökarnas omdömen om slutresultatet skiftade men de flesta ansåg nog att förändringar gjorts till det
bättre. Framför allt har de övre ursprungliga fönstren mot
Stora torget som varit övertäckta nu frilagts vilket återskapat känslan av lokalens stora rymd. Den entresolvåning
som byggts är både reversibel och utformad på ett luftigt
och graciöst sätt som gör att den mer uppfattas som en lös
inredningsdetalj som underordnar sig lokalens atmosfär.
Sammantaget kan man konstatera att ingrepp visserligen
gjorts men att dessa ändå är en godtagbar kompromiss mellan det kulturhistoriska värdet och behovet av moderna ändamålsenliga skollokaler.

Det nya luftiga studiecentret i Tingvallagymnasiets tidigare aula.
Byggnaden uppfördes 1869 i tidstypisk tegelarkitektur efter ritningar av P G Sundius och C J Westergard. Byggnadens exteriör
och anslutande gjutjärnsstaket samt entréhallen är skyddad som
byggnadsminne. Foto: Karlstad Lever 2011.

Efter besöket i studiecentret tågade deltagarna vidare
till de nya skollokalerna i Gamla Saluhallen. Sedan saluhallsverksamheten upphörde 1970 har flera ombyggnader
gjorts och idag finns inga spår av den ursprungliga interiören. Vid den senaste ombyggnaden iordningställdes
lokaler för Tingvallagymnasiets restaurang- och livsmedelsutbildning. Sedan höstterminen 2011 finns nu här flera
kök, bageri, restaurang, café och grupprum för studier samt
kontor och arbetsplatser för lärare. Vid rundvandringen fick
deltagarna tillfälle att möta elever och lärare som berättade
om verksamheten. Som avslutning på studiebesöket visade
Johan Kullander även gymnastiksalsbyggnaden som fortfarande är i bruk och i stort har sitt ursprungliga interiör och
exteriör kvar.
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Skyltprogram
Gruppen som arbetar med informationsskyltprogrammet
för Karlstads kommun 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 kommunens
kulturmiljö. Skyltarna skall också kunna fungera som komplement till stadsvandringar såväl guidade som med hjälp
av stadsvandringskarta. Hittills har nio skyltar färdigställts:
Orrholmen, Herrhagen, Rud, Pråmkanalen, Residenstorget,
Sandgrundsudden, Dykdalberna, Stadsträdgården, Gamla
gymnasiet och Herrhagsskolan. Dessutom har tre personskyltar producerats: Zarah Leander, Beatles (Sundstaaulan)
och Maria Sundelius. Ytterligare en text om Värmlands
museums arkitektur har fördigställts men skylten har ännu
inte tillverkats. Arbetsgruppen har också tagit initiativ till
att restaurera några av de äldre skyltarna som blivit slitna.

Dagens utseende av det forna utvärdshuset Åttkanten från 1838
som ursprungligen låg något längre nordväst om nuvarande
Thore Skogmans plats. Värdshuset var ett populärt nöjesetablissemang fram till 1870-talet då Stadsträdgårdens nybyggda
Schweitzeri istället drog till sig de nöjeslystna karlstadsborna.
Byggnaden flyttades senare till sin nuvarande plats och det man
ser idag är en oansenlig rest av det ursprungliga värdshuset.

Skrivelser
Namnändring av Åttkantslunden
Stadsbyggnadsnämnden beslöt i augusti att ändra namnet
på parken Åttkantslunden till Thore Skogmans plats. Mot
bakgrund av att namnet är ett minne av utvärdshuset Åttkanten som en gång förnöjde till utflykter för gångna tiders
karlstadsbor inlämnade föreningen gemensamt med Carlstads-Gillet och Karlstads hembygdsförening en skrivelse
till stadsbyggnadsnämnden 2011-09-30 med invändningar
mot namnändring. Föreningarna föreslog istället att en skylt
sätts upp invid Åttkantsbyggnaden med beskrivning av Åttkantens historia och den verksamhet som Thore Skogman
hade i byggnaden på senare tid. Stadsbyggnadsnämnden
meddelade 2011-10-26 att endast parken ges nytt namn vilket inte medfört att namnet Åttkantslunden försvunnit utan
övergått till att bli det gatunamn det i praktiken varit sedan
1979 och att namnet på byggnaden, Åttkanten, inte ändrats.
I Gjuteribacken finns nu en minnessten och en informationsskylt
om den berömda operasångerskan Maria Sundelius (1882–1958).
Här ses hon göra reklam för New Edison Phonograph 1917 då
hon var en firad sopran vid Metropolitan Opera i New York.

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 Råtorp, Viken, Väse, Lagberget
- Kungsvägen, Vålberg, Edsvalla, 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, kvarteret Almen och Åttkanten.

Byggnadspris för stadsförnyelse 2011
Föreningen föreslog i skrivelse 2011-11-29 till stadsbyggnadsförvaltningen att det nybyggda kontorshuset på Herrgårdsgatan 6A borde vara mottagare av årets byggnadspris.
Motiveringen var att man här lyckats infoga en ny byggnad
på ett hänsynsfullt sätt mellan de kulturhistoriskt värdefulla
intilliggande husen och den känsliga miljön kring domkyrkan. Det dominerar inte över grannhusen och det är avläsbart som en egen byggnad med ett modernt uttryck. Man
har sparat en passage, utan överbyggnad, på västra sidan in
till gården i stället för att helt täppa till gatufasaden. Takhöjden har på ett enkelt och estetiskt tilltalande sätt varierats
för en anpassning till husen brevid vilket nu ger taksiluetten
mot gaturummet en sympatisk helhet. Byggnaden har goda
arkitektoniska kvalitéer och uppvisar en stadsbildsmässig
helhetssyn. Den är ett av de goda exemplen på hur man kan
förtäta i Tingvallastaden.
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Stadsbyggnadsnämndens byggnadspris för stadsförnyelse delades ut i december och gick till föreningens förvåning till SPP Fastigheter för byggandet av Karlstad CCC.
Två hedersomnämnanden delades dock ut med anledning
av byggnadsprisets 25-års jubileum. De gick till kontorshuset Eurostair på Örsholmen och till föreningens glädje
också till kontorshuset på Herrgårdsgatan 6A.

borde lyfta bort områden med översvämningsrisker som
kräver särskilda översvämningsskydd för att kunna bebyggas. I stället bör man prioritera redan säkra områden för
stadsutvecklingen. Även vattennära bebyggelse på och intill Klarälvens deltaområden borde undvikas med hänsyn
till landskapsbilden. När det gäller hänsyn till kulturvärden
påpekade föreningen vikten av att ge bestämda krav på exploatörer tidigt i detaljplaneprocessen. Det är därför nödvändigt att upprätta en fördjupad översiktsplan för stadens
centrala delar där de kulturhistoriska värdena pekas ut. Föreningen förordade också att man redan i översiktsplanen
fastställer vilka gränser som ska gälla för husens höjd i de
inre stadsdelarna så att hänsyn tas till skalan i befintlig bebyggelse.

Publicerat
Kulturarvsdagen 2011 uppmärksammades i Nya Wermlands-Tidningen och Karlstads-Tidningen med artiklar i
papperupplagan och på nätet 2011-09-08 där det kommande programmet presenterades. Nya Wermlands-Tidningen
och Värmlands Folkblad bevakade även arrangemanget och
publicerade uppföljande artiklar 2011-09.12. Sveriges Radio Värmland sände också ett inslag 2011-09-09 där Sven
Westerdahl intervjuade Hans Olsson om arrangemanget.

Det nya ”fill-in” projektet på Herrgårdsgatan 6 A har goda arkitektoniska kvalitéer och uppvisar en stadsbildsmässig helhetssyn. Det är enligt föreningen ett av de goda exemplen på hur man
på ett hänsysfullt sätt kan förtäta i Tingvallastaden. Byggnaden
har ritats av Ulf Bergfjord och fastigheten ägs av Britt Eriksson,
Paritt AB. Foto: Karlstad Lever 2011.

Eurostairs nya kontorshus som erhöll hedersomnämnande med
motiveringen: ”Det unga friska kontorshuset för Eurostair möter
Vänerns vatten ute på Örsholmen elegant och självklart med sin
modulerade form och transparens. Huset bidrar förtjänstfullt med
sitt innehåll och tidsmedvetna gestaltning till en viktig stadsförnyelse i en industriellt dominerat omgivning.”. Illustration: Westelius Arkitekter.

Översiktsplan 2012 för Karlstads kommun
I skrivelse 2011-10-12 till kommunledningskontoret framförde föreningen synpunkter på förslaget till reviderad
översiktsplan för kommunen. När det gäller framtida utvecklingsområden ansåg föreningen att man i första hand

Gjuteriet - fullt ös i fullt hus var rubriken på en artikel i
Karlstads-Tidningen 2011-03-24. På ett helsidigt uppslag
presenterades den mångfald av verksamheter för människor i alla åldrar som försigår på Gjuteriet. Detta illustrerades även i en särskild bildkavalkad med foton från ett urval
av de aktiviteter som pågick i huset onsdagen 16 mars.
I Karlstads Hembygdsblad publicerades i majnummret ett
referat med bilder från studiebesöket på CCC som genom
fördes i april av föreningen i samarbete med Karlstads
hembygdsförening.
Köer och ståplats i foajén var rubriken på en insändare i
Nya Wermlands-Tidningen 2011-10-22 där signaturen Farmor uttryckte sitt missnöje med att Café Gjuteriet är allt för
barnvänligt med följd att det blir oordnade köer till kassan
och sedan svårigheter att kryssa sig fram bland barnvagnar,
småttingar och föräldrar för att finna en sittplats. Farmor
berättar att hon dock löste problemet vid sitt besök genom
att nyttja en ledig stol vid entrén där kaffet kunde intas fast
då utan något bord att ha koppen på.

Övriga aktiviteter
Framtidsrådet är namnet på den samarbetsgrupp som
bildades 2008 på initiativ av Carlstads-Gillet. I rådet representeras förutom gillet även Karlstad Lever och Hembygdsföreningen och tanken är att det skall fungera som ett
gemensamt samtalsforum kring frågor som berör Karlstads
kulturhistoria och utveckling. Från föreningen har ordförande Pererik Ekeberg ingått i rådet. Under året har gruppen fört en dialog med kommunfullmäktiges ordförande

Verksamhetsberättelse 2011
Bo Hidén och representanter för stadsbyggnadsförvaltningen, NCC och Värmlands Museum angående Vågmästarbostadens framtid och förslaget att flytta byggnaden till
området vid Hamnkaptensbostaden i Yttre hamn. Motiven
för detta är dels att rädda huset från förfall, dels att det kan
ingå i den historiska hamn som kan komma att etableras i
området. Värmlands Museum motsätter sig inte en flyttning
av byggnaden under förutsättning att den framtida skötseln
kan garanteras, att byggnaden skyddas i detaljplanen, att
dess ursprungliga prakt återställs och bevaras och att ansträngningar görs för att återskapa en lummig trädgårdsmiljö kring huset. Hittills har dock stadsbyggnadsnämnden
ställt sig avvisande till att huset flyttas med hänvisning till
att dess kulturhistoriska värde är starkt knutet till platsen
och att exploateringsavtalet för höghusbebyggelsen i kvarteret innefattade att huset skulle rustas upp och bevaras.
I detaljplanen har huset idag skyddsbestämmelser i form
av ett stort Q som står för att användningen ska anpassas
till byggnadens kulturvärden, samt ett lite q1 som skyddar
byggnaden från rivning.

Vågmästarbostaden från 1800-talets första hälft är skyddad mot
rivning och förvanskning i detaljplanen. Foto: Föreningen Karlstad Lever 2009.

Konsthallen Sandgrund lanserades som en vision vid föreningens årsmöte. Bakgrunden var att fastighetens ägare i
början av 2011 offentliggjorde att den gamla restaurangen
var till salu. Här fanns således ett bra tillfälle för kommunen att återköpa fastigheten som med sitt utmärkta läge
skulle kunna tillgodose behovet av en ny konsthall i Karlstad. Dessutom skulle detta vara ett billigare och enklare
alternativ till en långdragen diskussion om ett nybygge och
dess placering. Under våren framförde föreningen idéerna
på informell väg till kultur- och fritidsnämnden och enskilda tjänstemän. I december meddelades via media att kommunen kommer att köpa tillbaka fastigheten och upplåta
den till konstnären Lars Lerin som flyttar sitt Lerinmuseum
från Munkfors till Karlstad. Detta skapade genast en debatt
i media om vilken inriktning verksamheten på Sandgrund
skulle ha, ett museum för redan väletablerade konstnärer
eller en dynamisk spännande plats för den kommande generationens konstnärer. I januari 2012 godkändes uppgörelsen av kommunfullmäktige och föreningen kan därför
konstatera att byggnaden nu återgår till kommunen och att
ett publikdragande konstmuseum etableras i staden. Frågan
om en konsthall för de experimentella och gränsöverskridande strömningar som pågår i samtiden är dock inte löst.
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Som en ersättning för Stadsträdgårdens restaurang som ödelades
av en pyroman 1959, uppfördes Sandgrundsrestaurangen. Den
invigdes 1960 och är ritad av arkitekt Uno Asplundsom också
utformat Karlstad Levers logotyp. Byggnadens tidstypiska
modernistiska arkitektur har i viss mån förvanskats vid senare
om- och utbyggnader. Foto: Karlstad Lever 2012.

Karlstad med kulturhistoriska ögon
I anslutning till årsmötet 2009 presenterade föreningen den
första utgåvan i skriftserien Karlstad med kulturhistoriska
ögon som behandlade Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan. Under 2011 har arbetet med den andra utgåvan fortgått. Redaktiongruppen utgörs av Elisabet Larberg, Maria
Linder, Ann-May Brodén och Hans Olsson som skribenter
samt Fredrik Krohn-Andersson och Per-Ola Åström som
sakkunniga granskare. Den andra utgåvan kommer att behandla husen kring Frödingsparken med fokus på såväl deras historia som hur de under åren förändrats då de fått en
annan användning än den ursprungliga. Utgivningen beräknas ske i samband med föreningens årsmöte i mars 2012.
Ekonomiskt bidrag till skriftserien har tacksamt mottagits
från Stiftelsen Aagot och Christian Storjohanns minnesfond, Einar Lindhs fond, Stiftelsen Billerud AB Sociala fonden, Stiftelsen Kulturmiljöfond Värmland och Helmiastiftelsen vars stipendium för övrigt överlämnades till Elisabet
Larberg och Hans Olsson som representerade föreningen
vid en trevlig sammankomst på Sahlströmsgården i Torsby
2011-11-25.

Saluhallen är en av de byggnader kring Frödingsparken som
kommer att beskrivas i den andra delen av ”Karlstad med
kulturhistoriska ögon”. Här ses fasaden mot Tingvallagatan
enligt arkitekten Carl Crispins slutliga förslag 1906.

Förslag till historisk hamn
På initiativ av Ångbåtssällskapet Polstjärnan bildades
2008 en arbetsgrupp i syfte att utveckla området vid Våghuskajen till ett historiskt hamnområde. I gruppen ingick
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representanter för Karlstad Lever, Ångbåtssällskapet
Polstjärnan, Värmlands Sjöfartsgille, Carlstads-Gillet,
Flottans män och Karlstads hembygdsförening. Skisser utarbetades på hur det kulturhistoriskt intressanta området vid
Våghuskajen med bl a Hamnkaptensbostaden (från 1859)
skulle kunna bli ett levande, grönt historiskt hamnområde
som visar upp Karlstads sjöfartshistoria och uppmärksammar den avgörande betydelse sjöfarten haft för stadens utveckling. Framtidsrådet (se särskikld rubrik) presenterade i
oktober ett förslag till Historisk hamn i Karlstad utarbetat
av arkitekt Jonas Kullgren. Förslaget beskriver ett hamnoch järnvågsmuseum med veteranbåtar, fyrar, kranar och
med såväl gamla som nya byggnader för utställningar och
café. Kommunen har för närvarande inget planarbete för
området men kommer att beakta visionen om en historisk
hamn när det blir aktuellt med omvandling av hela Inre
Hamnen.

sidan successivt utökats med rapporter och bilder från föreningens genomförda aktiviteter såsom Kulturarvsdagen,
m fl och de senaste årens verksamhetsberättelser. Besökare
har således möjlighet att skaffa sig en omfattande bild av
föreningens arbete. Under året har besöksfrekvensen varierat mellan 4 och 102 i veckan och ett snitt på nära 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.

Gåvor
Föreningen har tacksamt mottagit en bokgåva från Bengt
Åkerblom som nu utökat vårt referensbibliotek med Per
Jan Wållgrens De gamla gymnasierna Carlstads-Gillets
skriftserie nummer 35).

Gjuteriet

Verksamheten i Gjuteriet har varit lika omfattande under
2011 som året innan. Utöver de permanenta hyresgästerna
kan man konstatera att ett stort antal grupper utnyttjat lokaler 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 lokalresurserna.

Bogserbåten Norsälven 1 är en av de veteranbåtar som kommer
att ingå i samlingarna vid den framtida historiska hamnen.
Den byggdes 1946 vid C.J. Wennbergs Mekaniska Verkstad och
tjänstgjorde på Norsälven nedströms Edsvalla bruk fram till
1960-talet.

En regional kulturplan skall upprättas i varje län. Den
skall utgöra underlag för samråd med staten om den s.k.
koffertmodellen för fördelning av statens kulturstöd. Karlstads kommun skall som en del i arbetet ge synpunkter till
regionen vad kulturplanen bör innehålla. Kultur- och fritidsförvaltningen inbjöd därför kulturlivets företrädare till
dialogmöten under hösten. Från föreningen deltog Elisabet
Larberg och Hans Olsson vid en dialog 2011-09-22 där ett
40-tal inbjudna diskuterade tre frågor: Vad är viktigast att
utveckla eller förändra inom kulturområdet i Karlstad?, hur
kan kulturlivet i Karlstad samverka med de regionala institutionerna? och hur skapar vi ett bättre kulturliv i Karlstad
för, med och av barn och unga? Den givande dialogen utmynnade i en ”önskelista” med många bra konkreta förslag. Hans Olsson passade också på att sätta upp visionen
Konsthallen Sandgrund på önskelistan.
Hemsida på Internet
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 hem-

Media
Värmlands Filmförbunds videoredigeringsstudio och
klubbrum utnyttjades 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 åttiotalet medlemmar via
Café Gjuteriet enligt överenskommelse med klubben. Lokalen har omdisponerats på ett mer rationellt sätt och fungera nu även som en mindre biograf.

Värmlands filmförbund bildades 1975 och är en av de föreningar
som först flyttade in i Gjuteriet 1985. Idag har man inrättat en
trivsam minibiograf i klubblokalen.
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Från Radio Solstas Studio Ett sändes ca 20 timmars närradio i veckan av fem föreningar där KarlstadRocks och
Kunskapsradion stod för merparten. Karlstads Nya Fotoklubb med sina drygt 50 medlemmar genomförde ett stort
antal fotokurser för såväl nybörjare som mer erfarna fotografer. Klubblokalen har iordningställts för att vid sidan av
kurs- och mötesverksamheten även kunna fungera som en
mindre fotoateljé där också diskussionskvällar med digital 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 erbjuder avgiftsfri verksamhet. Endast en barnteatergrupp i
Sensus regi häll till på Gjuteriet. Amatörteatergruppernas
verksamhet inom NBV-teatern och Folkteatern Järnet var
lika stor som året innan med såväl ungdoms- som vuxengrupper. Teaterlokalen Järnet utnyttjades vid sidan av Folkteatern Järnets egen verksamhet också för dansverksamhet
på kvällstid och vid några enstaka tillfällen av några externa teatergrupper för repetitioner, bl a av Jean-Paul Sartres
drama Inför lyckta dörrar som sedan spelades på Arenan.
Teaterverksamheten på Gjuteriet omfattar även fyra föreningar 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
omfattar tillverkning av rekvisita och spelutrustning. Tre
större rollspelslive och spelkonvent arrangerades även på
Gjuteriet under 2011 där nära 150 ungdomar deltog vid
varje tillfälle. Även den populära dansverksamheten ökade
i omfattning under året till ca 160 deltagare som utvecklade sina färdigheter i såväl argentinsk och finsk tango som
squaredance, salsa och swing.

Den omfattande verksamheten i Gjuteriets samutnyttjade lokaler
medför ett stort behov av regelbunden golvvård. Ibland får även
Gjuteriets föreståndare assistera i detta arbete.

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, stadsmiljö, måleri, orkidéodling, sociala frågor, mm. Som exempel kan nämnas att bildmåleri utövades av hela sju grupper
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varje vecka och ett 60-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 utrustad 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, babyrytmikgrupperna, pyttedansgruppen och de sex musikalgrupperna för
de äldre barnen som numer också utökats med en grupp för
showdans.

Maria Sohlberg på Sensus Barnmusikskola instruerar de yngsta
kulturutövarna på Gjuteriet i showdansens konst.

Rockmusikverksamheten var omfattande och innebar
maximalt utnyttjande av lokalerna. Vid årets utgång samutnyttjade 22 musikgrupper (med ca 120 medlemmar) nio
ljudisolerade repetitionsrum och SpeedBalls inspelningsstudio som också användes av tillfälliga nyttjare. Studion
var i princip fullbokad under året och ca 40 inspelningar
av CD-skivor och demos genomfördes. Även 6 kurser i inspelningsteknik hölls. I provisoriska lokaler i källarplanet
samsades också två musikgrupper och den mindre studion
”Musiksmedjan” som utnyttjades för inspelningar.
Rockskolan är namnet på den instrumentalundervisning
som omfattar både individuell och gruppundervisning i
keyboard, gitarr, bas, sång och trummor. Här deltog under
2011 runt 30-talet elever. Två fullt utrustade repetitionslokaler och en särskild slagverksstudio med ett antal digitala
trumset användes för detta ändamål. Tack vare den digitala tekniken 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 en lokal restauratör en serie konserter under
året. Samlingsnamnet är Klubb Ba´rock och totalt tolv arrangemang genomfördes.
Rookie to Whiz är det nya namnet på ett flerårigt samarbetsprojekt som startade 2008 och vars syfte är att stärka
och utveckla musikbranschen genom samverkan och folkbildning. Huvudparter i projektet är Studiefrämjandet,
Karlstads universitet, Högskolan i Dalarna, Föreningen
Mjöskryss och Högskolan i Hedmark. Projektet har sin administrativa bas på Gjuteriet men bedriver sin omfattande
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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 som vände sig specifikt till unga
kvinnliga musiker bl a Popkollo som syftade till att träna
deltagarnas färdigheter i att skriva musik.
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 seminarier och kurser (t ex utbildningar i musikproduktion) kunde
ändå genomföras genom nyttjande av Vinden och mindre
grupprum som övrig tid används för studiecirkelverksamhet 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.
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 verksamheten. 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 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. Liksom året
innan gjordes under 2011 en marknadsföringskampanj där
information om biblioteket spreds via ett stort antal flyers
som delades ut vid olika kulturarrangemang vilket resulterat 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 20 föreningar eller organisationer, två teaterföreningar, 24 musikgrupper och fem verkstäder verksamhet i permanenta egna arbetslokaler. Ytterligare 30-talet 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 föreningsmöten,
arrangemang, utbildningar och liknande. Med anledning av
den ökade efterfrågan på tillfälliga mötes- och arbetslokaler gjordes mindre omdisponeringar av lokalanvändningen
för att tillgodose detta ändamål. En verkstadslokal i källarplanet användes under året temporärt för musikverksamhet.
Inga hyresgäster avflyttade under 2011 och vid årets utgång
var alla lokalytor uthyrda.
Förutom de publika arrangemang som genomfördes av
olika grupper och föreningar på Vinden under året inbjöd
också under Folkteatern Järnet till nio välbesökta föreställningar av Neil Armstrong var aldrig på månen, ett drama
skrivet av Peter Birro. Under hösten gav Järnet också sex
föreställningar av pjäsen Hjärnornas kamp, en treaktare
om makt och hemligheter som bygger på tre dramer av

Strindberg som bearbetats av Kristel Brynskog. Ett luciatåg
med barn från daghemmet Freja bjöd på julsånger vid det
traditionsenliga luciafirandet i Café Gjuteriet. Som tidigare
sammanstrålade också en grupp av ”pösupiper” (säckpipeblåsare) från olika delar av landet för sin vinterträff på Gjuteriet. Detta ovanliga arrangemang 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 säckpipetradition som i det närmaste är bortglömd.
Den intima cafélokalen på Gjuteriet har i många år fungerat som en mötesplats där engagerade åhörare och Bokcaféets föreläsare kunnat mötas i givande diskussioner. Under
året arrangerade Bokcaféet sex av sina välbesökta och uppskattade föredrag på Gjuteriet. Bokcaféets permanenta tidskriftshylla i cafélokalen finns kvar och erbjuder en rad tidskrifter som annars kan vara svåra att uppbringa i Karlstad.

Under året har en ny skylt satts upp på fasaden för att vägleda
besökarna till föreställningar i teaterlokalen Järnet.

Bildutställningar
Föreningen arrangerade under året bildutställningar i Café
Gjuteriet. Tretton utställningar har visats innefattande olika
tekniker. Utställare har varit:
Susanne Fridh Fröberg (allmogemåleri)
Joel Andersson (tusch/blyerts)
Catharina Söderberg (blandteknik)
Stina Scheller (färgfoto)
Lars G. Johnson (foto)
Annika Röhs (blandteknik)
Lotta Tammi & Roland Bokhult (foto)
Alicia Henriksson (olja/akvarell/foto)
Sara Granqvist (blandteknik)
Marie Gauthier (akvarell)
Charlotta Hedström (akryl)
Brunströms Fotografiska Sällskap (foto)
Saman Wais (olja)
Marie Gauthiers utställning genomfördes i samarbete med
”Konstrundan Karlstad med omnejd” där Café Gjuteriet
var en av de 24 utställningslokaler som ingick i arrangemanget. Utställningsverksamheten i caféet, som nu pågått
i mer än tjugo 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.
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Personal
Under året har Katalin Mattsson och Birgitta Jakobsson på
ett förtjänstfullt sätt givit service åt hyresgäster och besökare till Café Gjuteriet. Hanna Tedfeldt har fungerat som
timvikarier i caféet vid behov och Rose-Marie Andersson
utförde dessutom arbetspraktik.
Det praktiska och administrativa arbetet för Gjuteriet
sköttes under året av Hans Olsson (föreståndare), Magnus
Norström (vaktmästare) och Hanna Tedfeldt som skött lokalvården och andra serviceuppgifter. 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 och arbetsprövning som till exempel efterfrågas av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
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, Cityverkstaden, Karlstads Energi och Karlstad Lever) som gemensamt skall sköta och bekosta drift och underhåll av de
anläggningar som finns på gården (körvägar, parkering, eloch VA- installationer, planteringar, mm). Gjuteriets föreståndare 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 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 är att underlätta löpande uppföljning
av resultatet och redovisning till skattemyndigheten. I balansräkningen sammanförs de olika verksamhetsgrenarna
i en tablå.
Det fram till 2012 årliga kommunala investeringsbidraget för den genomförda ROT-renoveringen av Gjuteriet behandlas 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
Trots att omsättningen i caféverksamheten minskade med
8% jämfört med året innan blev de totala intäkterna 19 000
kr större än budgeterat vilket i huvudsak beror på att städningstjänster utförts i större omfattning, att statligt obudgeterat anordnarbidrag erhållits samt något större extraordinära intäkter. Kostnaderna blev dock 73 000 kr högre än
de budgeterade. Dyrare blev främst kostnaderna för reparationer och underhåll av fastigheten samt löner och sociala
avgifter med anledning av att mer städning utfördes och att
semesterskulden ökade. Kostnaden för avskrivningar följde
budget men är förhållandevis höga eftersom den slutförda
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ROT-renoveringen har medfört investeringar som ökat avskrivningsunderlaget för fastighetsinventarierna och byggnaden. Avskrivningarna beräknas ligga på den nuvarande
nivån ytterligare två år. De kostnader som kunde hållas lägre än budget var främst de för fjärrvärme och elektricitet.
Sammantaget innebär budgetavvikelserna att Gjuteriet
uppvisar ett underskott på 74 300 kr att jämföra med det
förväntade underskottet på 20 700 kr.
Föreningens resultat
Den planerade utgivningen av den andra delen av skriften Karlstad med kulturhistoriska ögon genomfördes inte
under året. De budgeterade bidrags- och försäljningsintäkterna och tryckkostnaden bortföll därför. Medlemsavgifterna inbetalades inte i den omfattning som förväntats
vilket innebar 3 400 kr lägre intäkt. Betalningsviljan har
dock förbättrats jämfört med 2010. Vid årets utgång fanns
31 enskilda och 3 organisationer i föreningens medlemsförteckning som inte erlagt årsavgiften trots påminnelse. Detta
är visserligen glädjande nog är en halvering mot tidigare,
men innebär tyvärr att föreningen måste lägga arbete på att
minimera uteblivna intäkter istället för att öka dem.
Kulturarvsdagen 2011 lockade endast ca 60 besökare
vilket till stor del får tillskrivas det osedvanligt blöta vädret. Trots ett stort ideellt engagemang från medarrangörer
och enskilda personer blev kostnaden relativt hög där de
tyngsta posterna var för annonser och båthyra vilket innebar att arrangemanget uppvisar ett större underskott än det
förväntade.
Samtliga sedvanliga kostnader för porton, trycksaker,
och övriga arrangemang blev dock lägre än de budgeterade.
Eget kapital
Årets totala verksamhet har givit ett underskott på 61 140
kr att jämföra med det förväntade underskottet på 20 700
kr. Föreningens ekonomiska ställning är dock sådan att
denna tillfälliga förlust kan bäras. Underskottet balanseras upp av årets ägartillskott om 443 992 kr vilket ökar det
egna kapitalet från 849 641 kr till 1 232 493 kr. Styrelsen
kan även med tillfredsställelse konstatera att föreningens
betalningsförmåga på kort sikt förbättrats betydligt de senaste fem åren. Om de villkorade tillgångar som enbart
får användas för ROT-renoveringslånets kapitalkostnader
räknas bort, är kassalikviditeten tillfredsställande och har
förstärkts sedan 2007 då den var 53,93% till 122,17% år
2011. Under samma period har även det tidigare negativa
rörelsekapitalet förbättrats och uppgår nu till 103 900 kr vid
utgången av 2011.
Karlstad den 14 februari 2012
Pererik Ekeberg, Ann-May Brodén, Fredrik KrohnAndersson, Elisabet Larberg, Maria Linder, Krister
Lundgren, Sven Maechel, Bengt Åkerblom och Per-Ola
Åström
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Balansräkning för Föreningen Karlstad Lever
per 31 december 2011

Tillgångar
Likvida medel
Kassa (Föreningen)
Kassa (Caféet)
40
Checkräkning 439 51 798 - 8 (Gjuteriet, saldo: 263 216:15)
263
Swedbank 703 304 050-7 (föreningen, saldo: 123 894:49)
123
Swedbank 904 904 700 - 5 (Gjuteriet för ROT-renoveringslån, saldo: 8 306:02)
Swedbank 904 658 057 - 8 (Gjuteriet spärrat konto, saldo 299 824:85), se spec. 4
Kortfristiga fordringar
Fordringar enligt specifikation 1
102
Förutbetalda kostnader avseende ROT-renovering 2009
Ingående moms (nov och dec)
22
Övriga skattefordringar på skattekontot (återbäring särskild löneskatt 2009)
Lager Caféet
Summa omsättningstillgångar
Inventarier
Caféverksamheten
Administration och fastighetens skötsel
Byggnaden Gjutaren 2 (intecknad för 3 mkr, pantbrev till Karlstads kommun)
Avskrivning 1986 - 2011
Summa anläggningstillgångar

13
108
3 755
-1 112

0
463
216
894

597
0
522
402

004
218
964
854

Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Fonderat bidrag från Helmiastiftelsen för utgivning av skrift
Förskottsbetalda hyror
Leverantörer enligt specifikation 2
Anställdas källskatt december
Interimistiska och övriga skulder enligt specifikation 3
Avsättning för intjänad semester (Adm o fastighetsskötsel 103 106, Caféet 58 726)
Utgående moms (nov och dec)
Summa kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
SPAFI-lån (därav amorteras under nästa år ca 32 000 kr)
Swedbanklån för ROT-renovering (därav amorteras under nästa år 400 000 kr)
Summa långfristiga skulder

10
137
13
20
70

000
606
097
948
087

Summa skulder
Eget kapital
Inbalanserat
Ägartillskott (investeringsbidrag för kapitalkostnader 2011 enligt spec. 4)
Årets resultat Gjuteriet enligt spec. 5
Årets överskott Föreningen
Summa eget kapital (till nästa år inbalanseras)
Summa skulder och eget kapital
Fastställd av styrelsen den 14 februari 2012
pererik ekeberg
ordförande

Hans Olsson
kassör

443 992
-74 282
13 142

2011

2010

427 573
8 306
299 824

360 780
8 155
251 890

125 521
2 000
863 224

113 662
2 000
736 487

121 222

191 097

2 643 110
2 764 332

2 720 962
2 912 059

3 627 556

3 648 546

251
161
45
459

256
146
27
430

738
832
940
510

334
914
165
413

1 335 553
600 000
1 935 553

1 368 492
1 000 000
2 368 492

2 395 063

2 798 905

849 641

459 042

382 852
1 232 493

390 599
849 641

3 627 556

3 648 546
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RESULTATRÄKNING 2011
Gjuteriet
Intäkter Gjuteriet
Hyror verkstäder (375:00 per kvm)
Studieförbund m fl (ej subventionerade)
Föreningarna
Bokningar och skåp
Värmedebitering verkstäder (115:00 per kvm)
Caféets bruttointäkt
Utförd städning
Kopieringsavgifter
Ränteintäkter
Extraordinära intäkter (sålt metallskrot, Sporthallens del av renhålln. mm)
Ersättningar för nyttjande av bredbandslina
Hyra från kommunen
Summa intäkter Gjuteriet
Årets underskott Gjuteriet
Summa Gjuteriet totalt
Kostnader Gjuteriet
Löner och sociala avgifter totalt (Adm o skötsel 916 155, Caféet 516 777)
./. lönebidrag från AF (Adm o skötsel 169 202, Caféet 355 281)
Förändring av semesterskuld (Adm o skötsel 13 408, Caféet 1 510)
Personalhälsovård, skyddsutrustning, kompetensutvecling, mm
Personalsocial verksamhet, praktikplatser, mm
Administration
Förbruknings- och lokalvårdsmaterial
Kontorsmaterial, tele, porto och datatrafik
Förbrukningsinventarier och reparation av dito
Kopieringsapparaten (hyra och serviceavtal) samt trycksaker
Reklam och PR
Främmande tjänster
Fastighetskostnader
Hiss- och brandsyner, lås, nycklar och bevakningskostnader
Serviceavtal YIT (ventilation)
Frakter och transporter samt övriga fastighetskostnader
Kostnader gemensamhetsanläggningen Gjutaren (snöröjning, mm)
Vatten och avlopp
Fjärrvärme*
Belysningsel *
Renhållning
Reparationer och underhåll
Fastighetens förbrukningsinventarier och reparationer av dito
Försäkringspremier
Kapitalkostnader
Tomträttsavgäld
Räntekostnader
Bankavgifter och öresutjämning (Adm o fastighet 2 511, Café 484)
Avskrivningar
Inventarier (Adm o fastigheten 62 748, Caféet 7 127)
Byggnaden
Ej erhållna fordringar
Extraordinära kostnader
Uppgifter i Eniros telekatalog 2011
Övriga extraordinära kostnader
Ej avlyftbar moms
Särskild löneskatt på pensionskostnader (Adm o fastighet 8 219, Café 3 591)
Summa kostnader Gjuteriet
Årets överskott Gjuteriet
Summa Gjuteriet totalt

193
349
227
2

524
632
499
700

50 014
1 133
13 568
1 745

1 432 932
-524 483
14 918
0
1 813
29
13
2
18

906
552
418
091

7 214
22 351
3 134
160
26 606
272 189
121 050
16 995
92 736
6 262
12 117
60 000
71 357
69 875
77 852
5 280
370

2011

2010

773 355
61 755
142 266

770 120
61 719
141 958

51 147
4 273

36 964
658

15
816
1 864
74
1 938

313
000
109
283
392

16
816
1 843
34
1 877

015
000
434
368
802

925 180

901 850

63 967
358
0

68 805
7 705
0

580 814

519 071

131 357
2 995

133 141
4 986

147 727
0

150 448
600

5
68
11
1 938

650
534
810
392
0
1 938 392

5
74
11
1 877

482
004
710
802
0
1 877 802

* Jämför Gjuteriets totala energikostnad för år 2002 (256 193), år 2003 (395 788) , år 2004 (358 098), år 2005 (396 791),
år 2006 ( 380 618), år 2007 (375 806), år 2008 (372 364) och år 2009 (373 658), år 2010 (390 517) och år 2011 (393 239).
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RESULTATRÄKNING 2011
Föreningen Karlstad Lever
Intäkter föreningen
Medlemsavgifter enskilda (149 betalda samt 31 obetalda avgifter)
organisationer (29 betalda samt 3 obetalda avgifter)
Återbetalning av feldebiterad moms för trycksaker (åren 2005-2010)
Bidrag till Kulturarvsdagen 2011 från Karlstads kommun
Gåvor till föreningen
Försäljning av skrifter
Summa intäkter Föreningen
Årets underskott i föreningsverksamheten
Summa Föreningen totalt

14 600
4 500

Kostnader Föreningen
Porto, kontorsmaterial, bank- och bankavgifter, mm
Mötesverksamhet, arrangemang
Kulturarvsdagen 2011 "Gröna platser"
Medlemsskap (Värml.Kultur, Byggnadsvård, Hembygdsfören., Folkrörelsernas arkiv, mfl)
Inköp literatur (bl a Hembygdsföreningens stadsdelsböcker)
Trycksaker
Uppvaktningar och gåvor
Summa kostnader Föreningen
Årets överskott i föreningsverksamheten
Summa Föreningen totalt

2011

2010

19 100
8 666
8 000
350
2 899
39 015
0
39 015

16 310
0
8 000
232
2 944
27 486
0
27 486

3 327
750
16 315
2 100
730
2 476
175
25 873
13 142
39 015

3
3
5
2
2
2

841
340
472
175
469
462
375
20 134
7 352
27 486

2011

2010

BRUTTORESULTAT 2011
Café Gjuteriet
Intäkter
Försäljning, servering (25% moms)
Försäljning leveranser (12% moms)
Telefonavgifter och övriga intäkter

208 050
78 910
0

286 960

290 392

Direkta kostnader
Råvaror
Förbrukningsmaterial

116 516
11 239

127 755

127 947

16 939
142 266

20 487
141 958

Omkostnader
Arbetskläder och skyddsutrustning
Förbrukningsinventarier och reparation av dito
Kontorsmaterial, mm
Telefon 100 700
Reklam, PR och annonser
Livsmedelstillsyn
Sotning ventilation
Försäkringspremier (Skandia och Anticimex)
Tidningsprenumerationer, mm
Caféets bruttointäkt 2011

684
1 247
140
1 129
328
1 650
988
4 695
6 078
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Specifikationer till balansräkningen per 31 december 2011
1. Fordringar
Caféets fakturerade försäljning
Fakturerade kopieringsavgifter
Hyra Stozzi och Däcktjänst kv 3 och 4
Sporthallen Gjutarens del av renhållning 2011
Bokningar och skåphyror
Fakturerade städningstjänster
2. Leverantörer
Effektel november för södra delen
Belysningsel lokal 009 oc norra delen september - november
Fjärrvärme november - december
Renhållning oktober - december
3. Interimistiska och övriga skulder
Fjärrvärme december
Effektel december för södra delen
Särskild löneskatt för 2010 (betalas i mars 2012)
Arbetsgivaravgifter december

2011

2010

1 666
0
91 079
7 081
1 200
1 571
102 597

57 984

9 455
3 642
0
0
13 097

62 796

31 471
9 455
2 974
26 187
70 087

40 173

4. Ägartillskott
Kommunalt investeringsbidrag 2011 för finansiering av lån till ROT-renovering
Räntekostnader 2011 för ROT-renoveringslån (minskning av eget kapital)

500 000
500 000
-56 008
-82 385
443 992
417 615
Investeringsbidraget 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 - räntekostnaden) under perioden 2008 - 2012 då lånet är slutamorterat. Då lånet används
för investeringar om 2 Mkr i fastigheten kommer dess värde att öka med lika mycket före avskrivningar.

5. Kommentarer till resultatet
Gjuteriets resultat 2011 före avskrivningar
Årets avskrivningar av inventarier och byggnaden

73 445
116 080
-147 727
-150 448
-74 282
-34 368
Eftersom resultatet på balans- och resultatstablåerna inte summeras efter varje kostnadsslag förtydligas här utfallet
före och efter avskrivningar.

Medelantal anställda samt sjukfrånvaro

Medelantal anställda med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor
Män
Totalt
Sjukfrånvaro med fördelning på kvinnor och män
Kvinnor
Män
Totalt

3
2
5

3
2
5

0,00%
0,00%
0,00%

35,60%
0,00%
35,60%
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Trots att den nuvarande verksamheten på Gjuteriet pågått i drygt 26 år hittas fortfarande då och då spår från KMW-tiden. Vid
städning av ett skrymsle hösten 2011 hittades bl a detta foto från 1922. Det visar hur ångpannor håller på att monteras i det öppna
byggnadsskepp som idag är uppdelat i tre våningar där en rad kulturföreningar nu har sin hemvist. Anteckningar på bildens baksida anger att tio ångpannor beställdes 18 april 1921 och att ytterligare nio beställdes 7 september och 5 oktober samma år samt
att alla levereades 1922. KMW började tillverka järnvägsvagnar, semaforer, ångmaskiner och ångpannor redan på 1870-talet då
efterfrågan ökade med anledning av järnvägens utbyggnad runt om i Sverige.

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

