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Förvaltningen

Arrangemang

Medlemmar
Föreningen hade 143 enskilda och 27 organisationer som
medlemmar 2013. Följande organisationer gav genom
medlemskap sitt stöd åt föreningens verksamhet:

Staden som kulturmiljö -vår syn på staden och dess mening
I anslutning till årsmötet 2013-03-20 framförde idéhistoriker Stefan Widqvist under denna rubrik sina tankar kring
staden. I sitt föredrag berörde han hur begreppet stad och
föreställningar om staden skiftat under historien och hur
detta påverkat människors liv och avspeglats i stadens
fysiska miljö. Stefans intressanta odyssé över stadens utveckling sträckte sig från antiken fram till våra dagar och
åhörarna kunde konstatera att det centrala, då liksom nu, är
det offentliga rummet vars tillgänglighet och utformning
hindrar eller främjar människors utveckling.

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

Naturskyddsföreningen Värml.
Nyeds Dragspelsklubb
Sportfiskarna i Karlstad
Squaredance Skogsstjärnan
Studiefrämjandet Värmland/B
Sv. Kvinnors Vänsterförbud
Svenska Turistföreningen
Värmlands Filmförbund
Värmlands Kennelklubb
Värmlands Sjöfartsgille
Värmlands Spelmansförbund
Yoikai
Ångbåtssällskapet Polstjärnan

Styrelsen utgjordes av Lennart Wettmark (ordf), AnnMay Brodén, Fredrik Krohn Andersson, Elisabet Larberg,
Maria Linder, Krister Lundgren, Johnny Nilsson, Bengt
Åkerblom, och Per-Ola Åström samt Hans Olsson (adj).
Styrelsen har under året vid sidan av ett antal informella
träffar haft tre protokollförda sammanträden och arbetat
med sedvanlig löpande ekonomi, genomfört flera medlemsarrangemang och utformat yttranden och skrivelser.
Årsmöte hölls 2013-03-20 i församlingshemmet på Västra
Torggatan. Innan förhandlingarna inleddes framförde idéhistoriker Stefan Widqvist ett föredrag med rubriken Staden som kulturmiljö - vår syn på staden och dess mening
(se särskild rubrik under Arrangemang) Under förhandlingarna beslöt årsmötet att föreningen under året skulle
inbjuda till ett antal medlemsmöten för diskussion kring
stadsmiljöfrågor samt Kulturarvsdagen, att fortsätta bevaka
detaljplanefrågor och hot mot kulturhistoriskt värdefulla
byggnader och miljöer som aktualiseras under året, att särskilt försvara stadens offentliga rum och väcka diskussion
kring dess utformning, värde och förutsättningar som platser för offentliga aktiviteter, att arbeta för utgivning av en
tredje del i skriftserien Karlstad med kulturhistoriska ögon,
samt att medverka till att arbetet med det kulturhistoriska
skyltprogrammet för Karlstad fortsätter. Efter förhandlingarna framförde årsmötesordförande Elisabet Larberg föreningens tack till avgående ordförande Pererik Ekeberg, avgående valberedare Lars-Martin Jansson och de avgående
revisorerna Göran Karlsson och Elisabet Björkman.

står det till med
PRÅMKANALENHur
OCH SLUSSEN 175 ÅR

Karlstads
kulturmiljöer?
Guidade visningar
under Slussdagen
Lördag
1 juni
Onsdag
1 november kl 18.30
Start kl 12.00,
13.00
och 14.00
Vinden
på Gjuteriet
(Verkstadsgatan 1)
från Hagatorget

I samarbete med HagaNätverket inbjuder Föreningen Karlstad
Lever till guidade vandringar utmed Pråmkanalen. Turerna utgår
från Hagatorget kl 12.00, 13.00 och 14.00. Följ med på en promenad i Karlstads äldsta parkområde och ta del av Pråmkanalens
historia och Hagas framväxt. Under dagen kommer butikerna i
området att hålla öppet och på Hagatorget är det torghandel.
Ingen entréavgift!
Välkommen!

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

Pråmkanalen och slussen 175 år
För att uppmärksamma
att Pråmkanalen
åretKarlstads
fyllde kulturmiljö
Är de befintliga
redskapen för under
att skydda
tillräckliga? Används
de på med
avsett Haga
sätt? Eller
riskerartill
vårt historiska
175 år inbjöd föreningen
i samarbete
nätverk
arv att successivt gå förlorat? Välkommen till en diskussionskväll där
guidade vandringar
2013-06-01.
Under en konkret
Peter utmed
SörensenPråmkanalen
visar talande bildexempel
och presenterar
metod för att undersöka förvanskningen av stadens kulturmiljöer.

Fri entré! Välkommen!
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dagen höll butikerna i området öppet och på Hagatorget
idkades intensiv torghandel och musikframträdanden. Elisabet Larberg, Johnny Nilsson och Hans Olsson fungerade
som ciceroner för tre guidade vandringar utmed pråmkanl
en. Intresset var stort och nära 300 karlstadsbor företog
promenaden i strålande solsken. Turerna utgick från Hagatorget där Hans Olsson berättade om Haga och Herrhagens
framväxt. Vid de nyrestaurerade slussportarna berättade
Johnny Nilsson om Pråmkanalens tillkomst. Under den
fortsatta promenaden utmed kanalens östra sida fram till
CCC redogjorde Elisabet Larberg för områdets historiska
utveckling och om hur livet kunde gestalta sig för innevånarna på 1800-talet. På återvägen utmed kanalens västra
allé fick deltagarna en orientering om hur bebyggelsen från
Gamla Badhuset och söderut förändrats sedan 1700-talet
fram till idag. Vandringarna avslutades vid Café Slusswakten där Bengt Åkerblom dukat upp karlstadslitteratur, bland
andra föreningens Husen kring Frödingsparken, till försäljning i trädgården.

En av ciceronerna under firandet av Pråmkanalen och slussens
175 år var Elisabet Larberg.

Kulturarvsdagen 2013 - Människors mötesplatser
Årets tema för Kulturarvsdagen var Människors mötesplatser. Styrelsen såg därför Gjuteriet med alla sina olika verksamheter som en självklar mötesplats att visa upp under
dagen. Kontakter togs under våren med verksamma i huset
för att utforma ett program för Öppet hus på Gjuteriet som
skulle lyfta fram huset som det unika kulturhus och den tillgång det är för föreningslivet och karlstadsborna. Gjuteriets
föreståndare Hans Olsson kom att fungera som samordnare
och programmet kunde fastställas i juni och rapporterades
till Riksantikvarieämbetet och kommunens evenemangskalender som därefter publicerade uppgifterna på sina hemsidor. Egen programaffisch utformades som fanns tillgänglig
för utskrift via Karlstad Levers och de flesta medverkande
organisationernas hemsidor. I augusti finslipades de sista
detaljerna med annonser och tidpunkter för utskick, presskonferens, mm.
Kulturarvsdagen 2013 startade söndag 8 september kl
10.00 då dörrarna till föreningslokalerna öppnades på vid
gavel för att ge besökarna möjlighet att utforska de olika
verksamheterna i huset. På Värmländsk kulturs kansli kunde intresserade ta del av tidskriftens 34-åriga historia och
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i närradiostudion mitt emot direktsände Radio Solsta med
öppen dörr och passade på att intervjua besökarna. I Obrända biblioteket visade handbokbindare Olof A. Myrin till
de räddade böckerna. Här fanns också Karlstad Lever på
plats och informerade om föreningens verksamhet. På Sensus barnmusikskola presenterade Susanne Gunnarsson utbudet av olika aktiviteter för barn i åldrarna 1-12 år som
musiklek, pyttedans, minimusikaler och barn-föräldragrupper. I sin kanslilokal hade Svenska Turistföreningen dukat
upp sina skrifter till försäljning och visade en film om sin
verksamhet. Fotoklubben visade hur mörkrumsarbete går
till och i ateljén erbjöds även besökarna att bli fotograferade och få sina porträtt publicerade på Fotoklubbens facebooksida. Olle Edberg på Musikakuten erbjöd intresserade
att prova en rad olika musikinstrument och i replokalerna
övade husets musikgrupper inför öppen dörr. Levande musik bjöds det också på hos Värmlands Spelmansförbund
som även dukat upp noter med nedtecknad folkmusik till
försäljning till dem som inspirerades till att musicera själva.
För den teaterintresserade erbjöd Gjuteriet ett rikt utbud
av aptitretare under dagen. Folkteatern Järnet hade öppna
repetitioner av scener ur pjäsen Deadline och två barngrupper från Kulturskolan spelade upp egna kortpjäser. I NBVteaterns lokal bjöds på öppna repetitioner av Trolltyg i Tomteskogen och den nyskrivna monologen Upp med ridån.
Vägg i vägg med teaterrepetitionerna visade Värmlands
Filmförbund upp sin biolokal, redigeringsutrustning och
annan filmteknik allt medan Art of Dance bjöd upp till tango och salsa för nybörjare i rummet brevid. Spelföreningen
Yoikai informerade besökarna om olika former av modern
spelkultur som cosplay, digitala spel, brädspel, lajv, figurspel, m fl. I Studiefrämjandets slöjdsal kunde intresserade
lära sig att tillverka knivar medan Fiskeklubben Nymphen
visade hur man binder sin egen fiskefluga. De allra minsta
besökarna kunde dock använda färdiga spön för att fiska
upp en liten present ur en fiskdamm som anordnats i anslutning till hantverkarna. Niklas Kilhage från Studiefrämjandets jägarskola erbjöd hugade att jaga vilt med den digitala skyttesimulator som används i jägarutbildningen och
i kanslilokalen på vinden erbjöd Naturskyddsföreniungen
naturpyssel för barn och vuxna och frågesport.

Daniel Vinter och Robert P. Olsson bänkade sig i Värmlands
Filmförbunds biosalong under Öppet hus på Gjuteriet.
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Ett par av de mer spektakulära aktiviteterna under Öppet hus på Gjuteriet var jakt med skyttesimulator och akrobatiska parkourövningar
som besökarna fick prova på.

Café Gjuteriet hade en strid ström av gäster under dagen. De kunde även se Lotta Tammis och Roland Bokhults
fotoutställning och på gården hade Hanna Tedfeldt ordnat
ett miniloppis med överblivna saker som hittats i Gjuteriets skrymslen. Intill visade instruktörer från Karlstads Parkour Academy hur man på ett akrobatiskt sätt tar sig fram
i urbana miljöer och lät mindre räddhågsna prova på hals
brytande övningar.
Förutom de som nämnts ovan bidrog ytterligare enskilda
personer och medarbetare inom föreningarna och organisationerna på olika sätt med sitt ideella arbete och engagemang för att göra Kulturarvsdagen med Öppet hus på Gjuteriet till ett välbesökt och uppskattat arrangemang.
Karlstadsdagen
Efter två års uppehåll inbjöd Värmlands Museum, Nätverket Karlstads 1900-talshistoria och Karlstads Humanistiska
förening till en särskild dag om Karlstad. Arrangemanget
gick av stapeln på Värmlands Museum 2013-04-13 och
Föreningen Karlstad Lever deltog tillsammans med en rad
andra föreningar med bokbord och informationsmaterial
till de ca 250 besökarna. På programmet stod en rad intressanta föredrag i hörsalen. Erik Bengtson berättade om
Torgny Segerstedt och Karlstad, Gunvor Nyman och Anita
Stjernlöf-Lund presenterade det pågående arbetet med sin
bok om danspalatset Sandgrund, Kjell Fredriksson ställde
frågan ”Behöver vi en ny Karlstadshistoria?” och Morgan
Nyberg presenterade Karlstads kartskatter. Utöver detta
drog den underhållande och intressanta filmen om Svenska
Rayons etablering i Älvenäs på 1940-talet, Ivar Anderssson
får en idé, en stor publik.
Sveriges brigadmuseum var föremål för studiebesök
2013-11--20 då föreningen i samarbete med Karlstads
Hembygdsförening inbjöd till guidad visning av Karlstads
nyaste museum. Det stod inflyttningsklart 2012 men invigdes 1 juni 2013. Ett stort antal besökare kunde ta del av
utställningarna och samlingarna som åskådliggör hur det
Kalla krigets olika händelser påverkade vår militära utveckling sett med den värnpliktige soldatens ögon. Här speglas
också det svenska folkhemmets utveckling till vardag och
fest under samma tidsepok (från mitten av 1940-talet till

1980-talet). Museianläggningen utgörs av två äldre restaurerade byggnader från I2-tiden samt en ny stjärnformad byggnad som påminner om ett äldre skyttevärn. Den moderna
byggnaden är ritad av Murmans arkitekter och klädd med förzinkade plåtar som överlappar varandra likt fjäll. Den unika
formen och materielvalet gör den till ett spännande inslag i
stadsbilden.

Föreningen Karlstad Lever
inbjuder till medlemsmöte

Tätt eller glest
lördag 5 oktober kl 14
på Café Gjuteriet
Verkstadsgatan 1

Fredrik Krohn Andersson, konstvetare, och Jenny Gustafsson, doktorand i urbana studier, inleder med samtal om
stadens förtätning och förändring av stadsbilden. Måste
det vara tätt och högt? Kan man förtäta glest, skapa fler
gröna ytor och bibehålla våra öppna älvstränder? Här har
du möjlighet att framföra dina synpunkter.
Välkommen!

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

Tätt eller glest var rubriken på ett medlemsmöte på Café
Gjuteriet 2013-10-05. Fredrik Krohn Andersson, konstvetare, och Jenny Gustafsson, doktorand i urbana studier, inledde med ett intressant samtal om stadens förtätning och
förändring av stadsbilden. I den efterföljande diskussionen
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dryftade deltagarna frågeställningar kring stadsmiljön ur
ett karlstadsperspektiv. Detta var det första öppna diskussionforum för medlemmarna och föreningen planerar att
inbjuda till liknande möten.

Skyltprogram
Gruppen för det stadshistoriska skyltprogrammet för Karlstads kommun har fortsatt 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 elva skyltar färdigställts:
Orrholmen, Herrhagen, Rud, Pråmkanalen, Residenstorget,
Sandgrundsudden, Dykdalberna, Stadsträdgården, Gamla
gymnasiet, Herrhagsskolan, Viken och Torgny Segerstedts
plats. Dessutom har tre personskyltar producerats: Zarah
Leander (Karlstad teaters foajé), Beatles (Sundstaaulan)
och Maria Sundelius (Karlagatan). I det senare fallet har
det rört sig om en restaurering av en äldre minnesplatta som
nu fått samma form som övriga skyltar i programmet.
Från Karlstad Lever har Ann-May Brodén under året deltagit i gruppen som i övrigt består av representanter från
Stadsbyggnadskontoret, Kultur- och fritidsförvaltningen,
Tekniska verken, Värmlands Museum, Carlstads-Gillet och
Karlstads hembygdsförening.
På grund av bland annat sjukdom och tjänstledigheter har
arbetet under 2013 gått långsamt framåt. Dessutom har
man tvingats göra om själva fundamentet som skyltarna
ska monteras på och man har dessutom haft problem med
själva textplattan. Texter som ändå är färdigbearbetade och
som väntar på uppsättning är: Råtorp, Väse, Åttkanten,
Haga och Våxnäs.
Kvar i produktion är Museets arkitektur, Lagberget/Kungsvägen, Vålberg, Edsvalla och Nyed/Molkom. När dessa
är producerade planerar gruppen att fortsätta arbetet med
skyltar för Stora torget, Drottninggatan, Järnvägsstationen,
Klara, Inre hamn, Klaraborg, Klarälven, Alsters strandbad
och kvarteret Almen.

Den öppna platsen i korsningen Västra Torggatan/Norra Strandgatan utanför biblioteket fick under året namnet Torgny Segerstedts plats där också en minnestavla sattes upp. Torgny Segerstedt (1876–1945) föddes i Karlstad och var mest känd för sitt
tydliga ställningstagande mot nazismen som huvudredaktör för
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning.
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Skrivelser
Yttrande om planprogram för Sundsta
I skrivelse 2013-01-17 till Stadbyggnadsförvaltingen framförde föreningen synpunkter på planprogram för Sundsta.
Programmets syfte var att möjliggöra förtätning av bebyggelsen i området, och att säkerställa rekreationsvärden
inom området runt Sundstatjärnet. Med anledning av att
grönytor redan tagits i anspråk för byggnader ansåg föreningen att programmets exploateringsgrad borde minskas
och om någon av ytorna kring Sundstagymnasiet ska tas i
anspråk, bör skolans behov beaktas i första hand. Föreningen invände också mot idén om ett urbant torg omgivet
av högre och lägre hus vid Drottning Kristinas vägs södra
ände och menade att ytan istället borde införlivas med parken söder om badhuset.
Parkleken Orrleken
Med anledning av kommunens planer på byggnation på
Orrholmen och föreslagen flyttning av parkleken Orrlekens
verksamhet, inlämnade föreningen ett kulturhistoriskt utlåtande till Teknik- och fastighetsnämnden 2013-03-25. I detta påpekades bl a att parkleken inte bara är en fysisk konstruktion utan också en verksamhet som skildrar synen och
idéerna kring den moderna stadens framväxt. Parklekens
kulturhistoriska värde är framför allt knutet till hela bostadsområdets övergripande struktur och topografi, vilka är
tidstypiska särdrag man bör hantera med stor försiktighet.

”Parklek - ingen barnlek. En berättelse om det moderna Karlstad” är en magisteruppsats från 2006 av Per-Ola Åström där han
undersöker parkleken som ny företeelse i den moderna stadens
framväxt. Per-Ola är byggnadsantikvarie och ingår sedan 2009 i
Föreningen Karlstad Levers styrelse.
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Fondmedel till Gjuteriet
Föreningen erhöll 2012 ekonomiskt bidrag till Gjuteriet ur
H J Lagerlöfs donationsfond och Sven af Geijerstams fond.
I rapport till Kultur- och fritidsförvaltningen 2013-03-21
framförde föreningen sitt tack och en redogörelse för hur
medlen använts för tilläggsisolering av Gjuteriets vindsbjälklag samt reparation av grundsockeln vid byggnadens
norra gavel. Kostnaden för åtgärderna uppgick till 113 000
kr varav 95 000 kr kunde finansieras med de erhållna fondmedlen.

Publicerat
Karlstadsdagen på Värmlands Museum uppmärksam
mades i Nya Wermlands-Tidningen 2013-04-15 med ett
kort referat från arrangemanget och en intervju av programansvarige Kjell Fredriksson som då redogjorde för sitt
medborgarförslag om att kommunen anslår medel för en
sammanfattande bok om Karlstads 1900-talshistoria. I anslutning till artikeln ställde också tidningen frågan till några
besökare om hur stadens historia behandlats hittills. Ett av
de publicerade svaren gavs av Föreningen Karlstad Levers
styrelseledamot Fredrik Krohn Andersson som väl speglar
föreningens uppfattning: ”Dåligt, respektlöst och hänsynslöst att se med vilken lätthet man rivit byggnader. Det finns
kunskaper i kulturhistoria som man inte har använt sig av
och därför har mycket försvunnit på ett väldigt slappt sätt.”
Även i Wermlandiana nr 2/2013 ger Bengt Åkerblom ett
referat från Karlstadsdagen där han även uttrycker förhoppningen om att arrangemanget skall återkomma nästa år.
Under rubriken Karlstadsliv publicerade Nya Wermlands-Tidningen 2013-01-19 en intervju med Gjuteriets
föreståndare Hans Olsson där han berättade om Gjuteriets
tillkomst och hur huset skapar förutsättningar för många
föreningar att utvecklas. Han berättade också om Föreningen Karlstad Levers arbete att värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer och engagemang för stadsmiljöfrågor. I detta sammanhang passade han på att framföra
föreningens kritik mot exploatering av Klarälvens stränder.

Martin guidar i historiska kvarter var rubriken på helsidesartikel i Karlstads-Tidningen 2013-06-07 där sommarens kommande stadsvandringar och visningar presenterades. Det årliga arrangemanget som har rubriken Upptäck
Karlstad har genomförts i över 30 år och Martin Edman är
en av de guider som medverkat från början. I artikeln berättad hur det hela startade på initiativ av Karlstads Levers
dåvarande ordförande Ingvar Ekemark.
Föreningens guidade vandringar utmed Pråmkanalen
uppmärksammades i flera tidningsartiklar. Inför arrangemanget publicerade Karlstads-Tidningen 2013-05-30 en
intervju med ciceronerna Elisabet Larberg, Johnny Nilsson
och Hans Olsson som berättade om Pråmkanalens historia
och de kommande vandringarna. Även i Nya WermlandsTidningen presenterades 2013-05-27 det kommande arrangemanget vid sidan av en artikel om Pråmkanalens historia och 2013-06-01 publicerade tidningen ytterligare en
blänkare där tidpunkterna för de guidade turerna angavs.
Konsten trivs på Herrhagen var rubriken på ett uppslag i
majnummret av Nya Wermlands-Tidningens Xtra. Där presenterades de fem konstscener som numer finns etablerade
i området: Thimar/Westling Galleri, Konsthall K, Galleri
Bergman, Galleri 1:10 och Café Gjuteriet. I artikeln intervjuades de olika galleristerna och Gjuteriets föreståndare
Hans Olsson berättade om Café Gjuteriets utställningsverksamhet som pågått sedan mitten av 1980-talet.
Inför Kulturarvsdagen 2013 med öppet hus på Gjuteriet
publicerade Nya Wermlands-Tidningen 2013-09-03 och
2013-09-04 artiklar om det kommande arrangemanget.
Även Karlstads-Tidningen publicerade 2013-09-05 ett helt
uppslag om programmet och Gjuteriet under rubriken Bästa
mötesplatserna.

Olle Edberg är en av handledarna på Musikakuten på Gjuteriet
där undervisning ges i keyboard, bas, gitarr, sång och trummor.

Klipp från NWT den 20 september 1985 då de första föreningarna
precis flyttat in på Gjuteriet. I förgrunden Elisabet Larberg, Lars
Ramberg, Ingvar Ekemark, Inga Sjönwall och Hans Olsson.

Musikverksamheten på Gjuteriet uppmärksammades i
ett helsides reportage Värmlands Folkblad 2013-08-23 där
Åke Källback intervjuades. Åke är en av Karlstads musikprofiler med ett förlutet i en rad karlstadsband och delägare i
den legendariska skivaffären Riff Raff. Han var också bland
de första ungdomar som flyttade in i replokalerna på Gjuteriet på 1980-talet och är fortfarande verksam i huset. Arti-
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keln är illustrerad med flera bilder från Åkes musikkarriär
samt ett nytaget foto från en replokal på Gjuteriet med bildtexten ”Jag vet inte hur många timmar jag tillbringar här,
säger Åke Källback om replokalerna i Gjuteriet, som under
årens lopp haft stor betydelse i Karlstads musikliv.”
I Wermlandiana nr 2/2013 anmäler Kjell Fredriksson
avhandlingen Kärnkraftverkets poetik som Fredrik Krohn
Andersson framlagt vid Konstvetenskapliga institutionen
vid Stockholms universitet. Fredrik, som sedan 2006 ingått i Föreningen Karlstad Levers styrelse, har i sitt arbete
fokuserat på kärnkraftverkens arkitektur och deras plats i
landskapet. I sin presentation påpekar Kjell att den intresseväckande avhandlingen behandlar ett ämne, som bör vara
av internationellt intresse och att det därför är synd att den
är skriven på svenska.
Karlstads Obrända Bibliotek som funnits på Gjuteriet
sedan 2005 fick fin mediareklam under året. En upprörd
invånare i Backe, utanför Strömsund i Jämtland upptäckt
att biblioteket lät bränna felfria utgallrade böcker. Då han
till bibliotekarierna erbjöd sig att ta hand om böckerna blev
han först hänvisad till ansvariga för bortforslingen som i sin
tur hänvisade till bibliotekschefen som i sin tur hänvisade
till kommunchefen! Härigenom fick frågan en sådan dignitet att den blev intressant för media och togs bl a upp i DN
Kultur och DN:s ledarsida. Sveriges Radios Kulturnytt redogjorde för händelserna i Backe i ett inslag som sändes på
förmiddagen 2013-02-27 där journalisten Hannes Fossbo
intervjuade kommunchefen som då hävdade att man inte
hade resurser att förfara på annat sätt med de utgallrade
böckerna. Efter sändningen lyckades dock Hannes att via
internet hitta Gjuteriets hemsida och Obrända Biblioteket
och kontaktade Gjuteriets föreståndare Hans Olsson. I en
telefonintervju som sändes i Kulturnytts eftermiddagssändning samma dag kunde därför Hans berätta om hur
vi i Karlstads Obrända Bibliotek tar omhand de utgallrade
böckerna på ett sätt som åtminstone förlänger deras livstid.
En vecka senare 2013-03-07 presenterades Karlstads
Obrända Bibliotek i en artikel i Nya Wermlands-Tidningen.
I denna intervjuades handbokbindare Olof A. Myrin och Gjuteriets föreståndare Hans Olsson som berättade hur verksam
heten startade i syfte att rädda utgallrade biblioteksböcker
från att kastas och brännas upp. De redogjorde också för
hur biblioteket med sina ca 40 hyllmeter fungerar idag.
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Den mediala uppmärksamheten gav idén till att uppmuntra andra att starta Obrända Bibliotek runt om i landet.
I mars publicerade därför Olof A. Myrin, Carlgöran Holm
och Hans Olsson en sida på Facebook med uppmaningen
att starta obrända bibliotek och med råd och riktlinjer för
hur man kan gå till väga.
Varumärket Gjuteriet har förutom i ovan refererade sammanhang även förstärkts i samband med medias bevakning
av en rad arrangemang som genomförts under året i huset
(se vidare under rubriken Gjuteriet).

Studiecirkeln

Förändringar i Karlstads stadsrum var ämnet då studiecirkeln återstartade 2013. Den genomförs i samarbete mellan föreningen och Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen
och arbetet bedrivs under trivsamma former där deltagarna
själva lägger upp studierna. Under året har deltagarna gjort
beskrivningar av olika byggnader och miljöer och studerat
förändringar i Karlstads stadsrum.

Övriga aktiviteter

Tankar om staden
Ordförande Lennart Wettmark och Elisabet Larberg representerade föreningen vid ett föredrag och 2013-11-05
som arrangerades av Karlstads kommun. Rudolf Antoni
hade inbjudits för att tala om Stadens attraktivitet och
dess utmaningar. Rudolf, som är ordförande för Svenska
Stadskärnors forskarråd, berörde stadens betydelse som
tillväxtmotor, upplevelsearena och identitetsbärare. Han
konstaterade också att eftersom staden dessutom skall vara
vårt gemensamma vardagsrum ställs särskilda krav på hur
vi skall jämka ihop dessa kvaliteter.
Hur kan vi utveckla föreningslivet i Karlstad? var frågan
som diskuterades vid ett dialogmöte 2013-01-16 som kultur- och fritidsnämnden inbjudit till. Deltagare var företrädare för föreningslivet och Föreningen Karlstad Lever representerades av Hans Olsson. Fördjupade frågeställningar
som dryftades var bl a vilka förväntningar kommunen och
föreningarna har på varandra, vilket stöd från kommunen
som är viktigast för föreningslivet och vad som är viktigast
att utveckla eller förändra inom föreningslivet.
Hotell Bilan firade 25 år i november. Med anledning av
detta passade Anders Jansson på att ta in som gäst på hotellet under ett par dagar för att informera övriga gäster om
det ombyggda fängelsets historia och tillhandahålla föreningens skrift Husen kring Frödingsparken där bl a fängelset beskrivs. Anders är en av landets främsta experter
inom fängelsehistoria och initiativtagare till den nära tio år
långa räddningsaktion som startade 1978 då cellfängelset i
Karlstad hotades av rivning. Kampen kom senare att bli ett
bevarandeärende inom Föreningen Karlstad Lever där en
särskild fängelsegrupp bildades med Anders som en av de
drivande krafterna.
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Gåvor

Föreningen har under året tacksamt tagit emot ett flertal
penningåvor från vänliga givare. Utöver dessa har även
Maj Ekemark välvilligt deponerat ett konstverk för placering på Gjuteriet. Målningen är utförd av Kerstin Jofjell
1971 och har titeln Förortens leende och kan ses som ett
inlägg i dåtidens stadsmiljödebatt. Verket kommer nu att få
en lämplig plats i huset.

Anders Jansson i en av de få kvarvarande kulturhistoriskt värdefulla fängelsemiljöerna i Hotell Bilan, en isoleringscell från 1932
som finns i anslutning till ett mindre fängelsemuseum i källarvåningen. Anders är byggnadsantikvarie men numer också professionell musiker och bosatt i Göteborg.

I anslutning till att Anders gästade hotellet ledsagade han
Elisabet Larberg och Hans Olsson vid en exklusiv visning
av byggnaden och delade med sig av intressanta faktauppgifter, kuriosa och spännande personhistoria som framkommit under hans forskning kring Karlstads cellfängelse.
Hemsida och Facebook
Förutom Gjuteriets hemsida har föreningen sedan 2006 en
egen hemsida på internet med adressen www.karlstadlever.
nu. Den gör det lätt för intresserade att hitta information
om föreningen och aktuella arrangemang. Under året har
hemsidan successivt utökats med rapporter och bilder från
föreningens genomförda aktiviteter såsom 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 i snitt varit 60 besök per månad. De flesta besökare
hittar sidan via länkar från andra webbplatser, främst från
Gjuteriets hemsida och kommunens föreningsregister och
evenemangskalender men också i stor utsträckning från
Carlstads-Gillet och Operation Karlstad.
Gjuteriet har sedan tidigare en egen sida på Facebook. I
syfte att sprida information om föreningen och värva medlemmar beslöt styrelsen att även föreningen bör ha en sida
på Facebook. Denna ligger ute på nätet sedan september
2012 och har fått en hel del gilla-markeringar. Här får besökarna fortlöpande tips om föreningens kommande arrangemang och de skrifter som finns till försäljning.

Kerstin Jofjell är född i Årjäng 1949 och utbildad vid bl a De Vrije
Academie voor Beldende Kunsten, Den Haag och konsthögskolan
Valand i Göteborg. Hon är representerad i Karlstads, Forshaga
och Örebro kommuner samt Landstinget i Värmland och SIDA,
Mexico City.

Gjuteriet

Verksamheten i Gjuteriet har varit lika omfattande under
2013 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.
Media
Värmlands Filmförbunds videoredigeringsstudio och
klubbrum utnyttjades flitigt av medlemmarna såväl dagtid
som sent in på nätterna. Lokalen fungera numer även som
en mindre biograf. Bokning av redigeringstid, videokameror samt utlämning av nycklar och utrustning till Filmför-
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bundets åttiotalet medlemmar sker som tidigare via Café
Gjuteriet enligt överenskommelse med klubben. Ett samarbete med den lokala TV-kanalen Vår television inleddes
i slutet av året vilket nu ger medlemmarna möjlighet att få
filmer visade i programmet Filmfönstret som produceras av
Filmförbundet för den öppna lokala TV-kanalen.
Från Radio Solstas Studio Ett sändes ca 19 timmars närradio i veckan av fem föreningar där KarlstadRocks och
Kunskapsradion stod för merparten.
Karlstads Nya Fotoklubb med sina drygt 100 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. Tidigare bokade fotoklubbens medlemmar ateljén och mörkrumstider via Café Gjuteriet men detta sker numera online
via klubbens hemsida.
Teater och dans
I Sensus regi bedrevs under året regelbunden verksamhet i
en barnteatergrupp och en teatergrupp för unga rörelsehindrade samt även musikalgrupper för daglediga och seniorer.
Amatörteatergruppernas verksamhet inom NBV-teatern och
Folkteatern Järnet var lika omfattande som året innan med
såväl ungdoms- som vuxengrupper. Teaterlokalen Järnet
utnyttjades vid sidan av Folkteatern Järnets egen verksamhet för åtta av Kulturskolans barnteatergrupper och vid
några enstaka tillfällen av externa teatergrupper för repetitioner. Teaterverksamheten på Gjuteriet omfattar även
fyra föreningar för roll- och konfliktspel som under året
lockat till sig nya deltagare. Drygt 140 ungdomar deltar nu
regelbundet i aktiviteterna som vid sidan av själva spelandet omfattar tillverkning av rekvisita och spelutrustning.
Flera större rollspelslive och spelkonvent arrangerades på
Gjuteriet under 2013. Spelkonventet Yoicon:4 som hölls i
januari och lockade nära 200 ungdomar från hela landet,
renderade reportage i både Nya Wermlands-Tidningen och
Värmlands Folkblad samt inslag i radions P4 Värmland och
Sveriges Television. Mediabevakningen speglade inte bara
konventet utan gav också en fin bild av Gjuteriet som mötesplats för aktuella kulturyttringar.

Folkteatern Järnets onsdagsgrupp repeterar i teaterlokalen Järnet.
Här ses Karin Berglund i förgrunden och på sängen sitter Lennart
Wettmark som vid sidan av skådespeleriet sedan 2013 är Föreningen Karlstad Levers ordförande.
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Spelkonventet Yoicon:4 som arrangerades för fjärde året i rad på
Gjuteriet under en helg i januari lockade så många deltagare att
kö fick ordnas utmed Verkstadsgatan. Årets övergripande tema
var ”Monty Python” vilket återspeglades i deltagarnas kostymer
och de olika aktiviteterna som pågick dygnet runt i huset.

I den populära dansverksamheten deltog under året ca
160 personer som utvecklade sina färdigheter i såväl tango
som squaredance, salsa och swing. Även för de allra minsta
bedrevs dansverksamhet i Barnmusikskolans grupper (se
under rubriken Musik nedan).
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, hantverk, mm. Som exempel
kan nämnas att bildmåleri utövades av fem grupper varje
vecka och ett 50-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 250 barn i åldrarna
1-12 år varje vecka i 20 grupper med inriktning på musikal,
dans, rytmik och musik samt en fiolgrupp. Lokalerna nyttjades även regelbundet av Nyeds Dragspelsklubb och en
vuxenkör för repetitioner.
Rockmusikverksamheten var omfattande och innebar
maximalt utnyttjande av lokalerna. Vid årets utgång samutnyttjade 27 musikgrupper (med ca 130 medlemmar) nio
ljudisolerade repetitionsrum och SpeedBalls inspelningsstudio som också användes av tillfälliga nyttjare. Studion
var i princip fullbokad under året och en rad inspelningar
genomfördes. Även flera kurser i inspelningsteknik hölls. I
provisoriska lokaler i källarplanet samsades också två musikgrupper och den mindre studion ”Musiksmedjan” i källaren utnyttjades för inspelningar.
Musikakuten är namnet på den instrumentalundervisning som omfattar både individuell och gruppundervisning
i keyboard, gitarr, bas, sång och trummor. Här deltog under
2013 nära 35 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.
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I syfte att ge de grupper som bedriver cirklar inom Studie
främjandet spelningstillfällen för publik arrangerades i
samarbete med andra aktörer ett stort antal konserter under året. Under vinjetten Livekarusellen genomfördes nära
20 spelningar för ca 40 band runt om i Värmland med en
avslutande final på Nöjesfabriken. Under festivalen Putte i
parken och under Kulturnatten ordnades särskilda scener
för lokala band och dessutom arrangerades ett antal ”öppna
scener” på Café August och rockbaren Pace i Karlstad.
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
verksamhet i form av workshops, utbildningar, mässor, mm
runt om i Värmland och Dalarna i Sverige och Hedmark
och Akershus Fylke i Norge. I Karlstad anordnades under
året ett flertal workshops, bandcoachinghelger och låtskrivarkurser.
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. Man kan glädjande
konstatera att biblioteket fyller sin funktion och att utgallrade böcker fylls på i samma takt som andra ”lånats ut”. Av
de 40 hyllmeter som ryms i biblioteket har under året har ca
en meter omsatts varje vecka.
I syfte att marknadsföra och ge information om verksamheten dukade Olof A. Myrin upp ett bokbord vid Herrhagsfestivalen som arrangerades i september på Herrhagsskolans gård. Under några få timmar plockade besökare där till
sig två överfyllda banankartonger, mest med bilderböcker.
Vid årets utgång bedrev 18 föreningar eller organisationer, två teaterföreningar, 29 musikgrupper och fyra 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. Tre verkstadslokaler i källarplanet användes under året för musikverksamhet. En hyresgäst avflyttade och en flyttade in under 2013
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 Folkteatern Järnet under våren till sex föreställningar
av Älgaslag, en komedi av Gertrud Larsson där älgjägarnas
värld skildras som en av de sista bastionerna för ohejdad
manschauvinism. Elever från Kulturskolan spelade upp
sina egna kortpjäser Resan till Hawaii och När Trevald
krympte i juni och under hösten gav Folkteatern Järnets
onsdagsgrupp sex föreställningar av Michael Azars existentiella och politiska drama Deadline. Under Teaterfestival Värmland i oktober var Gjuteriet en av flera spelplatser i Karlstad där flera grupper inbjöd till föreställningar.
Skådespelarelever från Molkoms folkhögskola gav två
föreställningar av Mellan himmel och jord, en rad Ionescoberättelser bearbetade av Staffan Westerberg. NBV-teatern
bjöd på enmansföreställningen Upp med ridån av Magnus
Göransson och i teaterlokalen Järnet spelades återigen
Folkteatern Järnets Deadline vid två tillfällen samt en föreställning av Willy Russels komedi Shirley Valentine med
Lena Wallman Alster.
I sedvanlig ordning bjöd barn från daghemmet Freja på
luciatåg och 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 tre 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.
Bildutställningar
Föreningen arrangerade under året bildutställningar i Café
Gjuteriet. Tretton utställningar har visats innefattande olika
tekniker. Utställare har varit:
Annika Bengtson (akryl)
Hanna Matthews (foto)
Margarete Wiberg (olja)
Petra Svedberg (textilapplikationer)
Lena Andersson (olja)
Ludmilla Kompaniets (akryl)
Studiefrämjandets hantverksgrupp (blandteknik)
Lotta Tammi & Roland Bokhult (foto)
Anna Johansson & Henrik Johansson (blandteknik)
Lennart Ahlstrand (måleri, teckning och grafik)
Elisabet Stiller & Tina Bernhult &
Ina Martinsson (akryl,akvarell och airbrush)
Lars Norgren (akryl)
Doris C Brenner (akvarell)
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Lennart Ahlstrands utställning genomfördes i samarbete
med ”Konstrundan Karlstad med omnejd” där Café Gjuteriet var en av de 20-talet utställningslokaler som ingick i
arrangemanget. Utställningsverksamheten i caféet, som nu
pågått i mer än tjugo år, har blivit ett uppskattat forum för
många bildskapare. Några av utställarna har också arrangerat vernissager vilket lockat nya besökare till Gjuteriet.
Personal
Under året har Katalin Mattsson, Birgitta Jakobsson och
fram till augusti Rose-Marie Andersson på ett förtjänstfullt sätt givit service åt hyresgäster och besökare till Café
Gjuteriet. Camilla Rådberg utförde arbetspraktik under
perioden september till december och Hanna Tedfeldt har
fungerat som timvikarie i caféet vid behov. Det praktiska
och administrativa arbetet för Gjuteriet sköttes under året
av Hans Olsson (föreståndare), Magnus Norström (vaktmästare) och Hanna Tedfeldt som skött 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, City-verkstaden, 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.
Under fem år fram till 2012 erhöll föreningen ett årligt kommunalt investeringsbidrag till Gjuteriet för att
täcka räntekostnaden och amorteringar för ett ROT-renoveringslån. Investeringsbidraget har behandlats som ett
ägartillskott i redovisningen och har således inte påverkat
resultatet utan istället inneburit en årlig ökning av det egna
kapitalet med det belopp som motsvarar amorteringar av
ROT-renoveringslånet. Slutamorteringen av lånet skedde
i början av 2013 då inte längre investeringsbidrag erhölls
vilket därför innebar en mindre minskning av det egna kapitalet. (se spec. 4 till balansräkningen).
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Gjuteriets resultat
Gjuteriets intäkter blev totalt 40 000 kr större än budgeterat
vilket i huvudsak beror på ökad försäljning i caféet och ersättning för inköp åt hyresgäster. Gjuteriets kostnader blev
sammantaget 172 000 kr högre än de budgeterade där merparten, ca 119 000 kr utgjorde högre fastighetskostnader
för reparationer, fjärrvärme, el, renhållning, förbrukningsinventarier, försäkringspremier och ej avlyftbar moms.
Även råvarukostnaden för caféet blev högre med anledning
av ökad försäljning. Högre blev också kostnaden för löner
och sociala avgifter med anledning av att mer städning utfördes samt dyrare avtalsförsäkringar. Avskrivningstakten
för byggnaden minskades något vilket innebar att kostnaden för avskrivningar minskade med 34 000 kr jämfört med
budget.
Sammantaget innebär budgetavvikelserna att Gjuteriet
efter avskrivningar uppvisar ett underskott på 169 200 kr
att jämföra med det förväntade underskottet på 37 300 kr.
Föreningens resultat
Alla föreningens kostnader kunde hållas 12 000 kr lägre än
de budgeterade. Störst besparingarna gjordes genom färre
trycksaker och billigare mötesverksamhet. Kostnaderna för
Kulturarvsdagen 2013 kunde också hållas låga tack vare
ett stort ideellt engagemang från medarrangörer och enskilda personer. En något större försäljning av föreningens
skrifter gav något högre intäkter men medlemsavgifterna
inbetalades inte i den omfattning som förväntats vilket totalt innebar 1 900 kr lägre intäkt. Sammantaget uppvisar
föreningen ett överskott på 12 400 kr.
Eget kapital
Årets totala verksamhet har givit ett relativt stort underskott
på 163 581 kr att jämföra med det förväntade underskottet
på 37 300 kr. Föreningens ekonomiska ställning är dock sådan att denna tillfälliga förlust kan bäras men föranleder att
möjligheterna för en minskning av kostnaderna och en ökning av intäkterna behöver undersökas. Underskottet minskar det egna kapitalet från 1 625 403 kr till 1 461 822 kr. Styrelsen kan med tillfredsställelse konstatera att föreningens
betalningsförmåga på kort sikt stadigt förbättrats de senaste
fem åren. Kassalikviditeten (likvida medel i procent av
kortfristiga skulder) är ett mått på den kortsikliga betalningsberedskapen och bör vara 100%. Den är betryggande
och har förstärkts varje år sedan 2009 då den var 104,00%
till 144,53% år 2013. Under samma period har även rörelsekapitalet förstärkts (samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) och uppgår nu till 208 386 kr vid
utgången av 2013.
Karlstad den 4 februari 2014
Ann-May Brodén, Fredrik Krohn Andersson, Elisabet
Larberg, Maria Linder, Krister Lundgren, Johnny Nilsson,
Lennart Wettmark, Bengt Åkerblom och Per-Ola Åström.
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Balansräkning för Föreningen Karlstad Lever
per 31 december 2013

Tillgångar
Likvida medel
Kassa (Föreningen)
Kassa (Caféet)
Checkräkning 439 51 798 - 8 (Gjuteriet, saldo 181 473:02)
Swedbank 703 304 050-7 (föreningen, saldo 104 030:99)
Swedbank 904 904 700 - 5 (Gjuteriets sparkonto, saldo 278 996:53)
Swedbank 904 658 057 - 8 (Gjuteriet spärrat konto för bet. av ROT-lån)
Kortfristiga fordringar
Fordringar kostnader enligt specifikation 1
Förutbetalda kostnader enligt specifikation 1
Ingående moms (nov och dec)
Övriga skattefordringar
Lager Caféet
Summa omsättningstillgångar
Inventarier
Caféverksamheten
Administration och fastighetens skötsel
Byggnaden Gjutaren 2 (intecknad för 3 mkr, pantbrev till Karlstads kommun)
Avskrivning 1986 - 2013
Summa anläggningstillgångar

0
36 265
181 473
104 031

17 762
17 873
33 460
0

992
5 528
3 755 963
-1 250 213

Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Fonderade bidrag för utgivning av Karlstad med kulturhistoriska ögon del III
Fille Johanssons minnesfond
Förskottsbetalda hyror
Leverantörer enligt specifikation 2
Anställdas källskatt december
Skatteskulder (resterande löneskatt 2013)
Interimistiska och övriga skulder enligt specifikation 3
Avsättning för intjänad semester (Adm o fastighetsskötsel 104 604, Caféet 61 883)
Utgående moms (nov och dec)
Summa kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Swedbank hypotekslån (därav amorteras under nästa år ca 60 000 kr)
Swedbanklån för ROT-renovering (slutamorterat 2013)
Summa långfristiga skulder

23
3
120
65
19
3
41

436
100
920
629
905
613
718

Summa skulder
Eget kapital
Inbalanserat
Ägartillskott (investeringsbidrag för kapitalkostnader 2013 enligt spec. 4)
Årets resultat Gjuteriet (se kommentar spec. 5)
Årets överskott Föreningen
Summa eget kapital (till nästa år inbalanseras)
Summa skulder och eget kapital
Fastställd av styrelsen den 4 februari 2014

Lennart Wettmark
ordförande

Hans Olsson
kassör

-4 947
-169 198
10 564

2013

2012

321 769
278 997
0

419 840
8 445
372 705

69 095
2 000
671 861

196 535
2 000
999 525

6 520

52 143

2 505 750
2 512 270

2 565 258
2 617 401

3 184 131

3 616 926

278
166
18
463

286
167
38
492

321
487
667
475

112
571
716
399

1 258 834
0
1 258 834

1 299 124
200 000
1 499 124

1 722 309

1 991 523

1 625 403

1 232 493

-163 581
1 461 822

392 910
1 625 403

3 184 131

3 616 926
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RESULTATRÄKNING 2013
Gjuteriet

Intäkter Gjuteriet
Hyror verkstäder (385:00 per kvm)
190
Studieförbund m fl (ej subventionerade)
370
Föreningarna
224
Bokningar och skåp
1
Värmedebitering verkstäder (120:00 per kvm)
Caféets bruttointäkt
Utförd städning
70
Kopieringsavgifter
3
Ränteintäkter
Extraordinära intäkter (inköp för hyresgäster, Gjutarens del av renhålln. bredband, mm)
mm)26
Fondmedel till Gjuteriet ( år 2012 erhölls 95 000)
Hyra från kommunen
Summa intäkter Gjuteriet
Årets underskott Gjuteriet
Summa Gjuteriet totalt
Kostnader Gjuteriet
Löner och sociala avgifter totalt (Adm o skötsel 1 004 384, Caféet 657 978)
./. lönebidrag från AF (Adm o skötsel 164 980, Caféet 388 992)
Förändring av semesterskuld (Adm o skötsel -3 000, Caféet 1 916)
Personalhälsovård, skyddsutrustning, kompetensutveckling, 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 2 442, Café 808)
Avskrivningar
Inventarier (Adm o fastigheten 39 937, Caféet 5 686)
Byggnaden
Ej erhållna fordringar
Extraordinära kostnader
Övriga extraordinära kostnader (namnskydd,telekataloguppgift, mm)
Ej avlyftbar moms
Särskild löneskatt på pensionskostnader (Adm o fastighet 10 147, Café 6 342)
Summa kostnader Gjuteriet
Årets överskott Gjuteriet
Summa Gjuteriet totalt

086
052
001
550
923
264
071
0

1 662 362
-553 972
-1 084
249
2 594
31
11
6
16

488
428
448
278

9 370
23 271
1 367
348
25 998
319 571
118 315
18 276
60 863
8 595
22 284
60 000
43 412
45 623
59 507

2013

2012

785 689
64 950
161 117

792 189
58 015
168 145

74 187
2 884

70 703
2 936

26
824
1 938
169
2 108

071
000
898
198
096

113
816
2 021
77
2 099

863
000
851
196
047

1 110 149

1 002 147

65 642
5 908
0

67 761
3 702
0

608 258

664 110

103 412
3 250

118 611
3 116

105 130
93

146 931
0

9
80
16
2 108

033
732
489
096
0
2 108 096

6
72
14
2 099

550
070
049
047
0
2 099 047
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RESULTATRÄKNING 2013
Föreningen Karlstad Lever
2013

Intäkter föreningen
Medlemsavgifter enskilda (143 st)
organisationer (27 st)
Ianspråktaget bidrag för utgivning av "Husen kring Frödingsparken" (totalt 53 000)
Bidrag till Kulturarvsdagen 2013 från Karlstads kommun
Inäkter från arrangemang, mm
Gåvor till föreningen
Försäljning av skrifter, mm
Summa intäkter Föreningen
Årets underskott i föreningsverksamheten
Summa Föreningen totalt

13 800
3 750

Kostnader Föreningen
Porto, kontorsmaterial, mm
Mötesverksamhet, arrangemang
Kulturarvsdagen 2013 "Öppet hus på Gjuteriet"
Medlemsskap (Värml.Kultur, Byggnadsvård, Hembygdsfören., Folkrörelsernas arkiv, mfl)
Trycksaker
Avgift till Bokrondellen, webhotell, mm
Uppvaktningar och gåvor
Summa kostnader Föreningen
Årets överskott i föreningsverksamheten
Summa Föreningen totalt

17 550
0
8 000
0
750
3 298
29 598
0
29 598
3
2
6
1
2
2

2012

17
29
8
2

600
564
000
454
500
3 714
61 832
157
61 989

696
295
710
525
189
619
0
19 034
10 564
29 598

6
10
7
1
29
6

469
487
420
250
712
201
450
61 989
0
61 989

2013

2012

BRUTTORESULTAT 2013
Café Gjuteriet
Intäkter
Servering (12% moms)
Försäljning leveranser (12% moms)
Telefonavgifter och övriga intäkter

241 882
89 698
51

331 631

318 028

Direkta kostnader
Råvaror
Förbrukningsmaterial

134 298
12 734

147 032

127 456

23 482
161 117

22 427
168 145

Omkostnader
Arbetskläder och skyddsutrustning
Förbrukningsinventarier och reparation av dito
Kontorsmaterial, mm
Telefon 100 700
Reklam, PR och annonser
Livsmedelstillsyn
Sotning och brandtillsynsavgift ventilation
Försäkringspremier (Skandia och Anticimex)
Tidningsprenumerationer, mm
Caféets bruttointäkt 2013

775
4 258
2 136
1 203
642
1 492
2 185
5 734
5 057
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Specifikationer till balansräkningen per 31 december 2013
1. Fordringar
Caféets fakturerade försäljning
Fakturerade kopieringsavgifter, bokningar och skåphyror
Hyra Radio Solsta kv 4
Sporthallen Gjutarens del av renhållning 2013
Bredbandslina för Värmländsk kultur
Förutbetalda kostnader (Caverion, Diskteknik, Bredband, kopieringsservice, m fl)
2. Leverantörer
Avgift Bokrondellen och kommunens veckoannons för Kulturavsdagen
Effektel november för södra delen
Belysningsel lokal 009 och norra delen november - december
Fjärrvärme december
Collectum december
3. Interimistiska och övriga skulder
Arbetsgivaravgifter december
Effektel december för södra delen
El lokal 009 december
El lokal 001 nov - dec
El norra delen december

2013

2012

3 975
1 838
3 660
6 796
1 493
17 873
35 635

138 254

2 813
9 304
4 173
43 909
5 430
65 629

28 316

27 348
9 304
1 263
893
2 910
41 718

74 867

4. Ägartillskott
Kommunalt investeringsbidrag 2012 för finansiering av lån till ROT-renovering
Räntekostnader 2013 för slutamorterat ROT-renoveringslån (minskning av eget kapital)

0
500 000
-4 947
-29 737
-4 947
470 263
Investeringsbidraget erhölls under fem år och användes för räntor och amortering av lånet. Det egna kapitalet ökade därför
varje år (med 500 000 minskat med räntekostnaden) under perioden 2008 - 2013 då lånet slutamorterades. Då lånet
användes för investeringar om 2 Mkr i fastigheten ökades under perioden fastighetens värde lika mycket före avskrivningar.

5. Kommentarer till resultatet
Gjuteriets resultat 2013 före avskrivningar
Årets avskrivningar av inventarier och byggnaden

-64 068
69 735
-105 130
-146 931
-169 198
-77 196
Eftersom resultatet på balans- och resultatstablåerna inte summeras efter varje kostnadsslag förtydligas här utfallet
före och efter avskrivningar.
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I syfte att förbättra stadens bristfälliga hygienförhållanden uppfördes med hjälp av donationer Gamla Badhuset efter ritningar av
Ture Stenberg. Byggnaden stod färdig 1909 och moderniserades 1938–39 med en tillbyggnad av en simhall. Badhusverksamheten
upphörde 1978 då det nya badhuset på Sundsta togs i bruk. Gamla Badhuset stod därefter tomt. Bristande underhåll och tillsyn
gjorde att huset for illa och utsattes för vandalisering. 1979 väcktes planer på att riva huset för att ge plats åt en modern kontorsbyggnad för Sveriges Television. På initiativ ar arkitekt Ingvar Ekemark bildades Föreningen Rädda Badhuset (numera Föreningen Karlstad Lever) som kom att föra en intensiv kamp för badhusets bevarande. Opinionen lyckades avstyra rivningen och 1981
beslöt kommunen att rusta byggnaden för Värmlands Museum och arkivverksamhet. Lokalerna blev så småningom för trånga och
verksamheterna flyttade. Trots protester från Karlstad Lever sålde kommunen fastigheten till JM Bygg 1997 för omvandling till
bostäder. Karl Nyströms foto från 1908 visar det Gamla Badhuset som det såg ut strax innan det togs i bruk.

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

