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Förvaltningen
Medlemmar
Föreningen hade 141 enskilda och 27 organisationer som
medlemmar 2014. Följande organisationer gav genom
medlemskap sitt stöd åt föreningens verksamhet:
Fiskeklubben Nymphen
Folkteatern Järnet
Folkuniversitetet
Fören. Ransätersstämman
Fören. Värmländsk Kultur
Karlstads Bokcafé
Karlstads Finska Förening
Karlstads Hembygdsförening
Karlstads Nya Fotoklubb
Karlstads Närradioförening
Konstnärernas kollektivverkstad
Kulturföreningen Cabary
Kunskapsradion
Naturskyddsföreningen Värml.

NBV-teatern
Nyeds Dragspelsklubb
Sensus
Sportfiskarna i Karlstad
Squaredance Skogsstjärnan
Studiefrämjandet Värmland/B
Sv. Kvinnors Vänsterförbud
Svenska Turistföreningen
Värmlands Filmförbund
Värmlands Kennelklubb
Värmlands Sjöfartsgille
Värmlands Spelmansförbund
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 fyra protokollförda sammanträden och arbetat
med sedvanlig löpande ekonomi, genomfört flera medlemsarrangemang och utformat yttranden och skrivelser.

skyltprogrammet för Karlstad fortsätter. Efter förhandlingarna intogs kaffe varefter Hans Olsson under rubriken
Huskramare eller medaktör? berättade om föreningens tillblivelse och verksamhet sedan 1979 och fram till idag. Föredraget som illustrerades med foton och tidningsklipp ur
föreningens arkiv gav åhörarna en bild av den mångfald av
bevarandeärenden som varit aktuella under åren, tillkomsten av Gjuteriet och en del kuriosa ur föreningens historia.
Anders Ek har som kultursekreterare vid kultur- och fritidsförvaltningen under många år varit en betydelsefull
person för Karlstads föreningsliv. Hans engagemang och
hjälp har också varit till stor nytta för Karlstad Levers verksamhet och inte minst vid tillblivelsen av Gjuteriet och
dess fortsatta utveckling. I samband med att Anders slutade
sin tjänst under året och gick i pension, utnämndes han till
hedersmedlem i föreningen för sina mångåriga och betydelsefulla insatser. Utnämningen skedde i anslutning till ett
styrelsemöte 2014-09-15 då Anders inbjudits. Hans Olsson
framförde föreningens tack och överlämnade diplom och
två böcker om Elvis Presley vars musik och historia är av
stort intresse för Anders.

Hur står det till med
Karlstads kulturmiljöer?
Onsdag 1 november kl 18.30
Vinden på Gjuteriet (Verkstadsgatan 1)

Anders Ek utnämns till hedersmedlem i Föreningen Karlstad Lever.

Arrangemang
2014-års styrelse församlad i Obrända biblioteket på Gjuteriet.
Krister Lundgren saknas på bilden eftersom han fotograferade.

Årsmöte hölls 2014-03-25 på Gjuteriets vind. 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,
samt att medverka till att arbetet med det kulturhistoriska

Det moderna Värmland - samhällsideal och byggande var
rubriken på ett föredrag som föreningen i samarbete med
Värmlands Museum inbjöd till 2014-11-12. Där berättade
byggnadsantikvarie Andreas Hansen om välfärdssamhällets
framväxt i Värmland 1930 - 1975. Andreas gav en odyssé
över trettitalets första steg på väg mot bättre villkor genom
uppbrott från traditionens band samt efterkrigstidens två decennier av högkonjunktur, som också drog med sig Värmland i samhällsomvandlingen.
Föredraget
med kulturmiljö
Är de befintliga redskapen
för illustrerades
att skydda Karlstads
tillräckliga?
Används
devärmländska
på avsett sätt? Eller
riskerar vårt historiska
vackra foton som
speglade
det
byggandet,
arv att successivt gå förlorat? Välkommen till en diskussionskväll där
från 1930-taletsPeter
funkislådor
1970-talets
Sörensen visartill
talande
bildexempel villamattor.
och presenterar en konkret
metod för att undersöka förvanskningen av stadens kulturmiljöer.

Fri entré! Välkommen!
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I samarbete med Värmlands Museum inbjuder
Föreningen Karlstad Lever till föredrag av
byggnadsantikvarie Andreas Hansen
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polarräv, ett tänkt tyskt överfall vid Töcksfors under beredskapsåren. I luften och på marken visades även flera välrestaurerade flygplan från 1940-talet, bl a en DH Tiger Moth
och en Boeing Stearman. I en av hangarerna som utvändigt
kamouflerats till hölada kunde även en Viggen provsittas av
intresserade med pilotdrömmar.

Det moderna
Värmland

I krigens spår

onsdag 12 november kl 18
Hörsalen påVärmlands Museum

söndag 14 september

Kulturarvsdagen 2014

- samhällsideal och byggande
på Krigsflygfält 16
och Brigadmuseum

Fri entré!

Program
09.30
10.30
FÖRENINGEN KARLSTAD LEVER Verkstadsgatan 1 652 19 Karlstad Telefon 054 - 10 00 00 www.karlstadlever.nu

Kulturarvsdagen 2014 - I krigens spår
Årets tema för Kulturarvsdagen var I krigens spår. Styrelsen hade tankar på att lyfta fram byggnadskomplexet Karolinen som ett av de avtryck som det Kalla kriget gjort
i Karlstads stadsbild. Av praktiska skäl fick dock dessa
planer skrinläggas. Istället etablerades samarbete med
Brigadmuseum, Stiftelsen Krigsflygfält 16 och Karlstads
hembygdsförening för genomförandet. 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.
Kulturarvsdagen 2014 inleddes söndag 14 september kl
10.00 på Krigsflygfält 16 på Brattforsheden där ett femtiotal funktionärer i tidstypiska uniformer tog emot och med
militärisk organisation dirigerades det stora antalet bilburna
besökare till tillfälligt anordnade parkeringsplatser. Flygfältet färdigställdes 1940 och har efter många års förfall
nu restaurerats så nära ursprungsskicket som möjligt och
utgör idag ett av två kulturreservat i Värmland. Här kunde
besökarna vandra runt bland resterna av flygplansvärn,
skyttevärn, nästen och baracker som innehåller tidstypisk
möblering och utrustning. I matinrättningen med kokhus
serverades kaffe och förplägnad och ett stort antal fordon,
luftvärnskanoner och annan krigsmateriel hade ställts ut
i området till beskådande. Medlemmar ur Riksförbundet
Sveriges Militärhistoriska föreningar spelade också upp ett
skådespel i tidsenliga uniformer som skildrade Operation

13.30
14.30

Buss avgår till Brattforsheden från Hotell Scandic Klarälven
(Sandbäcksgatan 6). Bussbiljett 60:- (betalas på plats). Måste
förbokas via tel 054 - 10 00 00 (senast 2 sept).
Krigsflygfält 16. Vandra runt i kulturreservatet och upplev
restaurerade värn, nästen och baracker (ca 1 km promenad).
Historiska flygplan i luften. Ärtsoppa, korv och kaffe kan köpas.
Buss åter mot Karlstad.
Brigadmuseum. Utställningarna ”Sverige i skuggan av kalla
kriget” och Röda korsets utställning ”Sjukvård i skottlinjen”,
samlingar med fordon, utrustning, mm. Prova skjutsimulator.

Hitta till Krigsflygfält 16 själv: Väg 63 mot Filipstad (ca 40 km). 6 km norr
om Lindfors avtagsväg till höger. Flygplatsen ca 2 km. Öppet hela dagen.
Brigadmuseum är öppet 11.00 - 16.00. Entré 60:-.
Ett arrangemang av Föreningen Karlstad Lever i samarbete med Stiftelsen Krigsflygfält 16, Brigadmuseet, Karlstads
hembygdsförening samt med ekonomiskt stöd från Karlstads kommuns kultur- och fritidsnämnd och stadsbyggnadsförvaltning.
KARLSTAD LEVER Verkstadsgatan 1 652 19 Karlstad Telefon 054 - 10 00 00 www.karlstadlever.nu

För programbladet användes ett av Dan Gunners foton från
Värmlands Museums arkiv. Avbildad är en luftvärnspluton på
Sandgrundsudden 1940.

Under dagen höll Brigadmuseum öppet där besökarna
kunde ta del av utställningar och samlingar som åskådliggör hur det Kalla krigets olika händelser påverkat vår militära utveckling sett med den värnpliktige soldatens ögon.
Här speglas även det svenska folkhemmets utveckling
till vardag och fest under samma tidepok (från mitten av
1940-talet till 1980-talet). I samband med Kulturarvsdagen
invigdes också fotoutställningen Sjukvård i skottlinjen som
iordningställts av Röda korset. Den handlar om vårdgivares och vårdtagares problem under väpnade konflikter och
vilka regler som gäller i krig. Till utställningen på Brigadmuseum hade man också lyckats få låna en av de vita bussarna som användes för att transportera fångar från koncentrationslägren, tack vare Folke Bernadottes insatser under
andra världskriget.
Brigadmuseum är Karlstads nyaste museum och
utgörs av två äldre restaurerade byggnader från I2tiden 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.
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Många enskilda enskilda personer och medarbetare inom
föreningarna och organisationerna bidrog på olika sätt med
sitt ideella arbete och engagemang att göra Kulturarvsdagen till ett välbesökt och uppskattat arrangemang.

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.

BEATLES I KARLSTAD
25 OKTOBER 1963

Fredagen den 25 oktober 1963 spelade John Lennon, Paul McCartney,
George Harrison och Ringo Starr
för första gången offentligt utanför
Storbritannien efter genombrottet i
hemlandet. Platsen var Sundstaaulan i Karlstad. Arrangör av besöket
i Karlstad, som var en del av en Sverigeturné (Stockholm, Göteborg,
Borås och Eskilstuna) där
även radio- och TV-framträdanden ingick, var den
värmländske ”popmakaren” Pelle Nilsson.

Showen som gavs kl. 19.00 och
21.00, presenterades av Carl-Eiwar
Carlsson och Sundstaaulan var i
det närmaste fullsatt. Telstars (med
Mona Skarström) inledde. Därefter följde Svend Millers Popstars,
Ken Levy & the Phantoms och
Jack Daily. Beatles avslutade med

i given ordning: “Please, Please
Me”, “I Saw Her Standing There”,
“From Me To You”, “A Taste Of Honey”, “Boys”, “She Loves You” och
“Twist And Shout”. Extranumret
var en repris av “Twist And Shout”.
”På scen: fyra långhåriga, smalbyxade,
högklackade och svartkostymerade gossebarn. De gaggade glatt med
varandra, ägnade sig åt en
enformig stil, och var överhuvudtaget för att använda
ett musikeruttryck, ganska
corny …”.

Beatles, som officiellt
splittrades i april 1970,
anses vara musikhistoriens framgångsrikaste och
mest inflytelserika popgrupp.

Ett av de restaurerade veteranflygplan som visades upp under
Kulturarvsdagen: en Boeing Stearman från 1942. Endast ett fåtal
finns idag kvar av det amerikanska tvåsitsiga biplanet. Motorn
på 220 hk är luftkyld och planets maxhastighet är ca 220 km/tim.

Vid besöket hade Beatles
redan toppat listorna i
Storbritannien, men genombrottet i USA och
Beatleshysterin världen
över låg ännu några månader fram i tiden.

(Nya Wermlands Tidningen)

”The Beatles gick hem med
dunder och gitarrer. Säkert
åtskilliga tonårsflickor i
Värmland som sov lite oroligare än vanligt i natt. Och
säkert många ynglingar som
kommer att låta hårtestarna
växa ohämmat efter den här
kvällen”.
Tv: Trots annonsen i Värmlands Folkblad så medverkade inte
Trio Mé Bumba vid spelningen i Karlstad.
Th (ovan): Beatles i logen inför kvällens första spelning. Margot Karlsson (bakom kameran) och Barbara Dubrawski intervjuar dem för Arvika
läroverks skoltidning Nya Phusque. (Copyright: Gottfridsson)

(Värmlands Folkblad)

Text: Hans Olof Gottfridsson

Th (nedan): Biljett från första föreställningen.

Uppsatt till 40-årsjubileet 25 oktober 2003
A.Eliazon -03

Minnesskylten som vittnar om den 25 oktober 1963 då The Beatles gav sin första offentliga konsert utanför Storbritannien. Platsen var Sundstaauulan och så här recenserade musikkritiker
Johnny Olsson tillställningen i NWT: ”På scen: fyra långhåriga,
smalbyxade, högklackade och svartkostymerade gossebarn. De
gaggade glatt med varandra, ägnade sig åt en enformig stil, och
var överhuvudtaget för att använda ett musikeruttryck, ganska
corny …”.
På Brigadmuseum berättade Bo Fröberg om Röda Korsets omfattande räddningsaktion i slutet av Andra världskriget då mer än
25 000 fångar räddades från de tyska koncentrationslägren. På
bilden ses en av de 36 bussar som användes. Dessa var vita med
röda kors ditmålade på taket, sidan, fram och bak, för att bussarna inte skulle bli tagna för att vara militära mål.

Skyltprogram
Stadshistoriska skyltgruppen är en operativ arbetsgrupp
som producerar färdiga skyltar för såväl fysisk uppsättning
i stadsmiljön, eller i centrumbildningar i ytterområden, som
publicering av texterna på kommunens webbsidor. Underlagen är oftast framtagna av olika lokalhistoriska föreningar och intressegrupper. I gruppen ingår representanter från
Värmlands museum, Karlstads kommun, Carlstads-Gillet,
Hembygdföreningen och Karlstad Lever. Karlstad Levers
representant har varit Ann-May Brodén. Under 2014 har
gruppen haft fyra möten, varav tre hölls under Anders Eks
ledning första halvåret. Efter hans pensionering i juni 2014
leds gruppen av Birgitta Collvin. Fem skyltar har färdigställts under 2014: Råtorp, Åttkanten, Våxnäs, Haga och
Väse. Tidigare har skyltar utformats för Orrholmen, Herrhagen, Rud, Pråmkanalen, Residenstorget, Sandgrundsudden, Dykdalberna, Stadsträdgården, Gamla gymnasiet,

Skrivelser

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 redan 2013-0325. 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.
Ett planförslag för Orrleken ställdes ut sommaren 2014
och vann efter smärre förändringar laga kraft 2014-10-21.
Detaljplanen innebär bl a att nya byggnader för verksamheten uppförs och att utemiljön rustas upp.

Publicerat
Rivningshot för hus i kvarteret Gäddan uppmärksammades i Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad 2014-05-23. I artiklarna framförde Peter Sörensen
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som är länsombud för Svenska Byggnadsvårdsföreningen
och Föreningen Karlstad Levers ordförande Lennart Wettmark protester mot Wermlands Invests planer på att riva tre
byggnader som i kommunens kulturmiljöprogram klassas
som särskilt värdefulla. Wermlands Invest ansökte redan
2008 om rivningslov men det tog två år innan Stadsbyggnadsnämnden sa nej till rivning med hänvisning till byggnadernas kulturhistoriska värde. Eftersom detaljplanen från
1993 inte ändrats i enlighet med kulturmiljöprogrammet
gäller dock fortfarande bestämmelserna som medger rivning. Wermlands Invest överklagade därför det avslagna
rivningslovet till länsstyrelsen som 2012 upphävde kommunens beslut och mer eller mindre beordrade dem att
verkställa rivningslov.
Stadsbyggnadsförvaltningen påbörjade då en översyn för
en planändring av området för att hitta en lösning som kunde
tillgodose bevarandebehoven och samtidigt möjliggöra nybyggnation.av bostäder. Under tiden fortgick det eftersatta
underhållet av husen vilket föranledde att facebookgruppen
Rädda gamla Karlstad startades för att uppmärksamma och
protestera mot Wermlands Invests rivningsplaner. Gruppen
fick snabbt många medlemmar. I slutet av 2014 hade ännu
ingen lösning presenterats eller beslutats.
I en insändare i Värmlands Folkblad 2014-05-27 framförde föreningens ordförande Lennart Wettmark återigen
föreningens inställning i frågan och betonade att det finns
ett starkt folkligt stöd för att värna Karlstads gamla miljöer.

Ett av de hus vid Drottninggatan i kvarteret Gäddan som Wermlands Invest vill riva. Byggnaden är uppförd 1922 i tidstypisk
1920-tals klassicism och utpekad som särskilt värdefull i kommunens kulturmiljöprogram. Den ingår också i det kulturhistoriskt
värdefulla området ”Det gamla Karlstad”. I kvarteret Gäddan
liksom i de närliggande kvarteren Laxen, Almen och Björnen finns
bebyggelse kvar från Karlstad före branden år 1865.

Förtätning på Sundsta. Finns det acceptans för det? var
rubriken på en insändare som föreningen försökte få införd
i tidningarna i maj. Varken Värmlands Folkblad eller Nya
Wermlands-Tidningen publicerade inlägget varför det istället lades ut på Karlstad Levers facebooksida 2014-09-16.
Föreningens ståndpunkt är att planerna på ett 40 meter högt
bostadshus vid Brogatan i kvarteret Fenix är en förtätning
som inte tar hänsyn till områdets stora kulturhistoriska värde med dess funktionalistiska arkitektur, skala och hushöjd.
Ett höghus vid älvstranden skulle rycka sönder den karaktäristiska stadsbilden med öppna stränder och te sig som en
anomali i en annars idyllisk omgivning.
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Även stadsbyggnadsförvaltningen ställer sig kritisk till
ett höghus på platsen i sitt Plan-PM i januari 2014 där man
konstaterar ”Stadsbyggnadsförvaltningen bedömning är att
påverkan på stadsbilden och kulturmiljön kring funkisbebyggelsen vid Sunstatjärn och stadsbilden mot Klarälven
påverkas i sådan utsträckning att Karlstadshus förslag inte
är lämpligt på platsen.” I januari 2014 beslöt stadsbyggnadsnämnden att en ny detaljplan för kvarteret skall tas
fram för att möjliggöra byggande av bostadshus. Planen
beräknas vara klar i början av 2015.
Huset på Olovsgatan 5 har i mer än tjugo år varit rivningshotat. Huset är från 1800-talet och klassat som särskilt kulturhistoriskt värdefullt i kommunens kulturmiljöprogram.
Hittils har stadsbyggnadsnämnden avvisat fastighetsägarens begäran om rivning vid flera tillfällen. I oktober begärde Wermlands Invest återigen att ny detaljplan tas fram för
att möjliggöra rivning och istället bygga 20 nya bostadsrätter. Trots husets kulturhistoriska värde och tidigare ställningstaganden för ett bevarande beslöt nu Stadsbyggnadsnämnden att en detaljplaneändring skall påbörjas. Ärendet
fick stort utrymme i media och föreningen uppmärksammade rivningsplanerna via sin facebooksida. Planändringsprocessen påbörjades i slutet av 2014 och beräknas vara
klar i slutet av 2015. Föreningen kan nu endast agera genom att lämna synpunkter i det kommande samrådet.

Det rivningshotade 1800-talshuset på Olovsgatan som i folkmun
kallas för Midegården på kullen är klassat som kulturhistoriskt värdefull i kommunens kulturmiljöprogram och är q-märkt i gällande
detaljplan vilket innebär att det inte får rivas eller förvanskas.

Inför Kulturarvsdagen 2014 med välbesökta aktiviteter
på Brigadmuseum och Krigsflygfält 16 publicerade Nya
Wermlands-Tidningen 2014-09-13 och Värmlands Folkblad 2014-09-12 artiklar om det kommande arrangemanget. Även Karlstads-Tidningen publicerade 2014-09-11 en
notis om det kommande programmet.
Spelkonvent på Gjuteriet hölls en helg i augusti vilket
uppmärksammades med artiklar i Karlstads-Tidningen
2014-08-07 och i Nya-Wermlands-Tidningen och Värmlands Folkblad 2014-08-04. Konventet var ett samarbete
mellan flera olika spelföreningar som har sin verksamhet
på Gjuteriet. Under helgen ägnade sig de ca 100 deltagarna
åt olika typer av spel, allt ifrån lajv och rollspel till dataoch tv-spel.
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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).

av det planerade arbetet. Han kunde dock konstatera att en
skyddszon upprättats längs stränderna, inom vilken det inte
planeras någon muddring. Skyddszonen har upprättats för
att tillgodose stabilitet, natur- och kulturmiljö-värden, samt
för att inte skada ledningsstråk och broar. De viktigaste
platserna ur kulturmiljösynpunkt är området kring den före
detta ångsågen vid Sandbäcken samt området vid teatern
där ytterligare kulturmiljöstudier kommer att genomföras
innan eventuell muddring sker. Dessutom kommer alla
lämningar som anknyter till den tidigare flottningsverksamheten att beaktas.
Huskramare eller medaktör? var rubriken på det bildspel
om föreningens tillblivelse och verksamhet sedan 1979 och
fram till idag som Hans Olsson visade vid årsmötet. I anslutning till två träffar med Nätverket Karlstads 1900-talshistoria 2014-05-08 och 2014-12-04 gav han en uppskattad
repris av framställningen.

I fantasifulla dräkter ägnade sig några konventdeltagare åt lajv
och rollspel som pågick dygnet runt i Gjuteriets lokaler. Andra
spelade Cosplay, brädspel, kortspel, figurspel, datorspel, TV-spel,
m m. Verksamheten är mycket populär och utövas idag inom sex
föreningar i Karlstad (Karlstads Spelkultur, Coolcards, F.U.N.,
Karlstads Spelkonvent, M. A. T. - Männ av Tenn och Yoikai.

Övriga aktiviteter

Tankar om staden
Elisabet Larberg, Bengt Åkerblom och Hans Olsson från
styrelsen representerade föreningen vid ett föredrag 201405-06 som arrangerades av Karlstads kommun. Sveriges
Arkitekters arkitekturpolitiske chef Tobias Olsson hade inbjudits för att tala om Arkitektur och politik - Hur hänger
det ihop? Tobias gav flera exempel på hur politiken avspeglats i Karlstads stadsutveckling, t ex Rådhuset som med sin
volym och påkostade nyrenässans signalerar framtidstro,
Bibliotekshusets tidstypiska 1970-talsarkitektur där politik
och kultur samsas och de stora bostadshusen i Vågmästaren
alldeles vid vattnet som vittnar om det marknadsanpassade
byggande vi har idag.
Kultur hela vägen var rubriken vid ett dialogmöte 201404-28 som kultur- och fritidsnämnden och Karlstads universitet inbjudit till. Deltagare var företrädare för kulturlivet och Föreningen Karlstad Lever representerades av
Lennart Wettmark, Johnny Nilsson och Bengt Åkerblom.
Detta första möte syftade till att samtala kring möjligheterna att upptäcka, uppleva och utöva kultur i Karlstad. Fördjupade frågeställningar som dryftades var bl a former för
samverkan och nätverkande mellan kulturaktörer, kultur
inom friskvårdsarbete och hur näringslivet kan engageras
i kulturlivet? Särskilt inbjuden gästföreläsare var professor
Gunnar Bjursell från Karolinska institutet som föreläste på
temat Människan, hjärnan och kulturen.
Muddringsarbete i Klarälven var ämnet för ett samrådsmöte som kommunen inbjöd till 2014-05-08. Från föreningens styrelse deltog Krister Lundgren för att främst bevaka om kulturhistoriska lämningar kommer att beröras

Ett av de många tidningsklipp som illustrerade Hans Olssons föredrag om föreningens verksamhet från 1979 fram till idag. Här
det rivningshotade Expositionshuset 1980 som räddades och restaurerades på ett hänsynsfullt sätt av Berglöf & Velander..

Trygg förening för alla
Alla föreningar och organisationer som beviljas stöd från
Karlstads kommun ska numera skriftligt redovisa hur man
aktivt arbetar för att motverka mobbning, diskriminering
och kränkning i sin verksamhet. För att hjälpa föreningarna
att ta fram handlingsplaner för detta arbete inbjöd kommunen i samarbete med Rädda Barnen, Sensus, SISU Idrottsutbildarna och Värmlands Idrottsförbund (VIF) till en kurs
med namnet Trygg förening för alla. Från Föreningen
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Karlstad Lever deltog Hans Olsson, Ann-May Brodén och
Elisabet Larberg vid de tre kurstillfällen som genomfördes
under våren. Efter genomgången utbildning kunde dessa
återigen konstatera att det inom föreningens verksamhet
inte går att identifiera något behov av konkreta åtgärder
mot mobbning, diskriminering eller kränkningar. Vid ansökan om ekonomiskt stöd till Gjuteriet för år 2015 kunde
dock själva deltagandet i utbildningen redovisas som ett
av de två obligatoriska exempel på hur föreningen arbetar
för att motverka mobbning, diskriminering och kränkning.
Det andra exemplet som redovisades i ansökan var att föreningen formulerat ett policydokument samt att Gjuteriets
föreståndare uppmanat verksamma föreningar och grupper
i huset att delta i kommunens kurs.
Ouppmärksammad kulturhistoria
Uppförandet av ett höghus och CCC vid Pråmkanalens norra inlopp har i hög grad suddat ut spåren från Hyttan och
områdets historia. Karlstadskännaren Lars Wennberg som
skrivit flera böcker i ämnet har ett utmärkt grundmaterial
med bilder och modeller som skulle kunna sammanställas till en permanent utställning som borde finnas i CCC.
Lars Wennberg har vid upprepade tillfällen försökt förmå
ledningen för CCC att inse värdet av en sådan utställning
men inte fått gehör. Styrelsen har därför under året haft
kontakter med såväl Lars Wennberg och Carlstads-Gillet
för att diskutera möjligheterna att eventuellt skapa en digital version som kunde visas på bildskärm i CCC:s foajé,
ett förslag som kanske kan tas emot mer positivt av CCC:s
ledning. Frågan har ännu inte fått nån lösning och ”bollen”
ligger just nu hos Carlstads-Gillet.
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.
I syfte att sprida information om föreningen och värva
medlemmar har föreningen 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.

Gåvor
Föreningen har under året tacksamt tagit emot ett flertal
penninggåvor från vänliga givare. Utöver dessa har även
Anders Jansson välvilligt berikat föreningens referensbibliotek med boken Kapsylen - 30 år av kamp, kultur och
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kärlek i ett rött tegelhus. Boken beskriver hur en tidigare
kapsylfabrik på Tjärhovsgatan i Stockholm omvandlades
till arbetsplats och mötesplats för en rad olika kulturutövare
1979. Kapsylen är idag en framträdande aktör i Stockholms
kulturliv och har vissa likheter med Gjuteriet, både när det
gäller tillkomst, förvaltning och innehåll.

Gjuteriet
En omfattande verksamhet bedrevs på Gjuteriet under 2014.
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 numera även
som en mindre biograf. Bokning av redigeringstid, videokameror och annan utrustning sker nu via internet medan
utlämning av nycklar och utrustning till Filmförbundets
åttiotalet medlemmar sker via Café Gjuteriet enligt överenskommelse med klubben. Ett samarbete med den lokala
TV-kanalen Vår television inleddes förra 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 12 timmars närradio i veckan av fem föreningar där KarlstadRocks och
Kunskapsradion stod för merparten. I slutet av året besöktes också studion av ett stort antal skolelever från Råtorp
som turades om att direktsända under en heldag. Den livliga aktiviteten var mycket uppskattad och rapporterades av
SVT i ett tv-inslag 2014-12-09.
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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 barnmusikskola bedrevs under året regelbunden
verksamhet i en barnteatergrupp. Amatörteaterverksamheten 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 2014. Det som hölls i
augusti och lockade ungdomar från hela landet, renderade
reportage i både Nya Wermlands-Tidningen och Värmlands
Folkblad. Mediabevakningen speglade inte bara konventet
utan gav också en fin bild av Gjuteriet som mötesplats för
aktuella kulturyttringar.
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).

nämnas att hantverk och bildmåleri utövades av sex 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 slöjdsal där 20-talet knivslöjdare kunde
utöva sitt hantverk under året. Nytillkommen verksamhet
under året var t ex en grupp ungdomar som träffades varje
vecka för att designa logotyper för utsmyckning av bilar,
motorcyklar och kläder.
Musik
I Sensus Barnmusikskola deltog ca 180 barn i åldrarna
0-14 år varje vecka i 21 grupper med inriktning på musikal,
dans, rytmik och musik samt tre föräldra/barngrupper för
de allra minsta. Lokalerna nyttjades även regelbundet av
Nyeds Dragspelsklubb. Barnmusikskolan anordnade även
sommarläger i juni för 15 barn i åldern 10-12 år.
Rockmusikverksamheten i Studiefrämjandets regi 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
2014 25 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 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
distriktsfinal på UNO och en avslutande riksfinal på Nöjesfabriken. Under festivalen Putte i parken och under Kulturnatten ordnades särskilda scener för lokala band och

Arkivbild från slutet av 1980-talet då Teaterkooperativet Draken var en av de verksamma teatergrupperna i Gjuteriet. Här en
barnteaterföreställning på Vinden med skådespelarna Petra Reijers, Jonas Ekemark, Inger Fransson Finn, Kjerstin Persdotter
och Gunilla Boes.

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

Kurs i inspelningsteknik i studion på Gjuteriet.
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dessutom arrangerades ett antal ”öppna scener” på Café
August och rockbaren Pace i Karlstad samt några konserter
på Restaurang Koriander med enbart akustisk musik. I oktober hölls också en mycket uppskattad ”musikloppis” på
Gjuteriet där musikanter hade möjlighet att sälja och byta
instrument och annan utrustning.
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.

Vinden på Gjuteriets används flitigt för olika arrangemang men
även för danskurser flera kvällar i veckan.

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.

Karlstads Obrända bibliotek fungerar även som gemensamt sammanträdesrum där föreningar och grupper kan boka in sig för
enstaka möten.

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. Inga hyresgäster avflyttade under 2014 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 hösten till fem föreställningar av Till salu?, en laddad berättelse om när tre syskon träffas i barndomshemmet för att diskutera vad som
ska ske med huset när den äldre generationen inte längre
kan sköta det. En grupp ungdomar spelade vid tre tillfällen
upp dansteaterföreställningen Dags nu?, en fantasifull och
färgstark berättelse inspirerad av Kitty Crowthers bok -Är
det dags nu?.Under under hösten gav Folkteatern Järnets
onsdagsgrupp sex föreställningar av Sofi Oksanens drama
Utrensning, en historia om svek, skam, obesvarad kärlek
och förtryck förlagd till Estland under Sovjets ockupation
och nutid.
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. Bokcaféet har en
permanent tidskriftshylla i cafélokalen med ett utbud av en
rad tidskrifter som annars kan vara svåra att uppbringa i
Karlstad.
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Bildutställningar
Föreningen arrangerade under året bildutställningar i Café
Gjuteriet. Tretton utställningar har visats innefattande olika
tekniker. Utställare har varit:
Anne-Marie Hammarberg (akvarell)
Erin Jobidon (foto)
Evald Björkman (olja, relief)
Jan Axelsson (blandteknik)
Annika Bengtson (akryl, foto)
Paletten (samlingsutställning, akvarell, akryl)
Kerstin Nykvist (akvarell, akryl)
Rune Wallquist (akvarell)
Lorna Liljegren (foto)
Karin Börjeson & Lennart Ahlstrand (akryl, grafik)
Anneli Raninen Lundberg (akryl, akvarell)
Ann-Mari Eriksson (akryl)
Anneli Samuelsson (blandteknik)

Karin Börjesons och 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. Utställnings
verksamheten i caféet, som nu pågått i snart 30 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 och Birgitta Jakobsson på
ett förtjänstfullt sätt givit service åt hyresgäster och besökare till Café Gjuteriet. Therese Lerjestam utförde arbetspraktik några veckor under våren 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.

Gjuteriets personal 2014: Birgitta Jakobsson, Magnus Norström,
Katalin Mattsson, Hanna Tedfeldt och Hans Olsson.
En av de första bildutställarna på Café Gjuteriet var den säregne
konstnären Robert Jäppinen (1924–2006). I konstvärlden är han
mest känd för att på 60-talet ha gjort happenings tillsammans
med Kjartan Slettemark. Bakgrunden för Roberts konstnärsskap
var hans engagemang för fred. Han påverkades av andra världskriget, då han tillfångatogs och flydde från ett tyskt fångläger.
Hans politiska engagemang för världsfred löpte som en röd tråd
genom hans konstnärskap.

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
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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.

Smederna som ingick i arbetsstyrkan på KMW:s gjuteri 1890. Det
totala antalet anställda vid företaget då var 205 personer (varav fem tjänstemän). För arbetarna var normalarbetsdagen ca
11 timmar men övertidsarbete med flera timmar var mer regel än
undantag.

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.
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innebar 2 100 kr lägre intäkt. Sammantaget uppvisar föreningen ett överskott på 14 400 kr.
Eget kapital
Årets totala verksamhet har givit ett underskott på 121 200
kr att jämföra med det förväntade underskottet på 50 200
kr. Föreningens ekonomiska ställning är dock sådan att
denna tillfälliga förlust kan bäras. I budgetarbetet för 2015
kommer i möjligaste mån en minskning av kostnaderna och
en ökning av intäkterna budgeteras för att undvika ytterligare underskott. Underskottet minskar det egna kapitalet
från 1 461 821 kr till 1 340 576 kr. Föreningens kassalikviditet (likvida medel i procent av kortfristiga skulder) är
ett mått på den kortsikliga betalningsberedskapen och bör
vara minst 100%. Den var vid årsskiftet tillfredställande på
121,16% vilket ger en tillräcklig marginal för de löpande
utgifterna. Rörelsekapitalet (samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) till 108 607 kr vid utgången
av 2014.
Karlstad den 19 februari 2014
Ann-May Brodén, Fredrik Krohn Andersson, Elisabet
Larberg, Maria Linder, Krister Lundgren, Johnny Nilsson,
Lennart Wettmark, Bengt Åkerblom och Per-Ola Åström.

Gjuteriets resultat
Gjuteriets intäkter blev totalt 10 000 kr lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på minskad försäljning i caféet, ett bortfall som till viss del kompenserades av högre
lönebidrag och större ersättning för inköp åt hyresgäster.
Gjuteriets kostnader blev sammantaget 70 000 kr högre än
de budgeterade där merparten, ca 53 000 kr utgjorde lönekostnader och sociala avgifter med anledning av temporärt
utökade arbetstider. Råvarukostnaden för caféet blev lägre
med anledning av minskad omsättning. Lägre blev också
kostnaden för administration.
Sammantaget innebär budgetavvikelserna att Gjuteriet
efter avskrivningar uppvisar ett underskott på 135 700 kr
att jämföra med det förväntade underskottet på 56 300 kr.
Föreningens resultat
Alla föreningens kostnader kunde hållas 10 000 kr lägre än
de budgeterade. Störst besparingarna gjordes genom färre
trycksaker, porto och kontorsmaterial. Kostnaderna för
Kulturarvsdagen 2014 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 medan medlemsavgifterna inte
inbetalades i den omfattning som förväntats vilket totalt

Under de 30 år Gjuteriet funnits har det varit en grannlaga uppgift för föreningen att hålla ekonomin i balans. I dag är finansieringen tillfredsställande men så har det inte alltid varit. 2004 var
det riktigt krisartat och en rad åtgärder vidtogs i samarbete med
kommunen och hyresgäster. Diskussionen med politikerna gick
dock trögt vilket föranledde Gjuteriets föreståndare att uppmärksamma frågan i media i förhoppning att påskynda processen. På
VF:s förstasida presenterades detta med en spännande placering
av rubriker och bild för två olika nyheter.
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Balansräkning för Föreningen Karlstad Lever
per 31 december 2014

Tillgångar
Likvida medel
Kassa (Föreningen)
Kassa (Caféet)
Checkräkning 439 51 798 - 8 (Gjuteriet, saldo 130 252:10)
Swedbank 703 304 050-7 (föreningen, saldo 90 710:08)
Swedbank 904 904 700 - 5 (Gjuteriets sparkonto, saldo 240 044:87)
Kortfristiga fordringar
Fordringar kostnader enligt specifikation 1
Ingående moms (nov och dec)
Övriga skattefordringar återbäring särskild löneskatt 2014)
Lager Caféet
Summa omsättningstillgångar
Inventarier
Caféverksamheten
Administration och fastighetens skötsel
Byggnaden Gjutaren 2 (intecknad för 3 mkr, pantbrev till Karlstads kommun)
Avskrivning 1986 - 2014
Summa anläggningstillgångar

0
30 794
130 252
90 710
85 048
32 350
1 068

0
0
3 755 963
-1 309 720

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 (löneskatt 2013)
Interimistiska och övriga skulder enligt specifikation 3
Avsättning för intjänad semester (Adm o fastighetsskötsel 110 909, Caféet 63 737)
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

23 436
3 100
127 585
92 851
19 259
3 648
27 843

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 19 februari 2015

Lennart Wettmark
ordförande

Hans Olsson
kassör

0
-135 658
14 413

2014

2013

251 756
240 045

321 768
278 997

118 466
2 000
612 267

69 095
2 000
671 860

0

6 520

2 446 243
2 446 243

2 505 750
2 512 270

3 058 510

3 184 130

297 722
174 646
31 292
503 660

278 320
166 487
18 667
463 474

1 214 274
0
1 214 274

1 258 834
0
1 258 834

1 717 934

1 722 308

1 461 821

1 625 403

-121 245
1 340 576

-163 581
1 461 822

3 058 510

3 184 130
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RESULTATRÄKNING 2014
Gjuteriet

Intäkter Gjuteriet
Hyror verkstäder (389:00 per kvm)
Studieförbund m fl (ej subventionerade)
Föreningarna
Bokningar och skåp
Värmedebitering verkstäder (130:00 per kvm)
Caféets bruttointäkt
Utförd städning
Kopieringsavgifter
Ränteintäkter
Extraordinära intäkter (inköp för hyresgäster, Gjutarens del av renhålln. bredband, mm)
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 1 031 575, Caféet 562 379)
./. lönebidrag från AF (Adm o skötsel 163 035, Caféet 281 908)
Förändring av semesterskuld (Adm o skötsel -6 305, Caféet -1 854)
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 Caverion (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 2 279, Café 848)
Avskrivningar
Inventarier (Adm o fastigheten 5 528, Caféet 992)
Byggnaden
Ej erhållna fordringar
Extraordinära kostnader
Övriga extraordinära kostnader
Ej avlyftbar moms
Särskild löneskatt på pensionskostnader (Adm o fastighet 9 461, Café 4 701)
Summa kostnader Gjuteriet
Årets överskott Gjuteriet
Summa Gjuteriet totalt

191 784
352 372
244 479
2 000
74 897
2 689
21 847
0

1 593 954
-444 943
8 159
2 454
200
35 883
13 154
4 458
13 895

5 039
23 789
2 094
202
34 348
291 778
106 621
15 042
76 032
1 051
19 383
60 000
41 996
6 520
59 507

2014

2013

790 635
70 302
131 459

785 689
64 950
161 117

77 586
1 048

74 187
2 884

21 847
840 000
1 932 877
135 658
2 068 535

26 071
824 000
1 938 898
169 198
2 108 096

1 159 824

1 110 149

67 390
2 819
0

65 642
5 908
0

575 379

608 258

101 996
3 127

103 412
3 250

66 027
250

105 130
93

182
77 379
14 162
2 068 535
0
2 068 535

9 033
80 732
16 489
2 108 096
0
2 108 096
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RESULTATRÄKNING 2014
Föreningen Karlstad Lever
2014

2013

Intäkter föreningen
Medlemsavgifter enskilda (141 st)
14 100
organisationer (27 st)
3 900
Ianspråktaget bidrag för utgivning av "Karlstad med kulturhistoriska ögon" (fonderat 23 436)
Bidrag till Kulturarvsdagen 2014 från Karlstads kommun
Inäkter från arrangemang, mm
Gåvor till föreningen
Försäljning av skrifter, mm
Summa intäkter Föreningen
Årets underskott i föreningsverksamheten
Summa Föreningen totalt

18 000
0
8 000
0
450
1825
28 275
0
28 275

17 550
0
8 000
0
750
3 298
29 598
0
29 598

Kostnader Föreningen
Porto, kontorsmaterial, mm
Mötesverksamhet, arrangemang
Kulturarvsdagen 2014 "I krigens spår"
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

3 250
1 643
807
1 540
2 189
3 738
695
13 862
14 413
28 275

3 696
2 295
6 710
1 525
2 189
2 619
0
19 034
10 564
29 598

2014

2013

BRUTTORESULTAT 2014
Café Gjuteriet
Intäkter
Servering (12% moms)
Försäljning leveranser (12% moms)
Telefonavgifter och övriga intäkter

213 664
65 426
260

279 350

331 631

Direkta kostnader
Råvaror
Förbrukningsmaterial

109 720
7 601

117 321

147 032

30 570
131 459

23 482
161 117

Omkostnader
Arbetskläder och skyddsutrustning
Förbrukningsinventarier och reparation av dito
Kontorsmaterial, mm
Telefon 100 700
Reklam, PR och annonser
Livsmedelstillsyn
Sotning imkanaler ventilation
Försäkringspremier (Skandia och Anticimex)
Tidningsprenumerationer, mm
Caféets bruttointäkt 2014

2 455
5 205
326
1 428
4 917
1 492
1 127
5 906
7 714
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Specifikationer till balansräkningen per 31 december 2014
1. Fordringar
Caféets fakturerade försäljning
Fakturerade kopieringsavgifter, bokningar och skåphyror
Hyra Däcktjäns och Copure kv 4
Sporthallen Gjutarens del av renhållning 2014
Fakturerad städning hösten
Fakturerad fiberanslutning för hyresgäster
2. Leverantörer
El norra delen november - december
Effektel november - december för södra delen
Belysningsel lokal 009 november - december
El lokal 001 december
Fjärrvärme december
Collectum december
3. Interimistiska och övriga skulder
Arbetsgivaravgifter december

2014

2013

4 818
1 791
33 218
6 266
32 955
6 000
85 048

35 635

4 245
17 056
3 055
1 043
62 378
5 074
92 851

65 629

27 843
27 843

41 718

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

0
0
0
-4 947
0
-4 947
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 2014 före avskrivningar
Årets avskrivningar av inventarier och byggnaden

-70 623
-64 068
-65 035
-105 130
-135 658
-169 198
Eftersom resultatet på balans- och resultatstablåerna inte summeras efter varje kostnadsslag förtydligas här utfallet
före och efter avskrivningar.
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1984 ville ägaren till korvkiosken vid Residensparken ersätta den med en större permanent kioskbyggnad. Ett
förslag framfördes med en ny byggnad som skulle uppföras utmed den stensatta kajkanten och sträcka sig över
den ramp som förr användes vid lastning och lossning av skutor och för vattenhämntning. Föreningen Karlstad
Lever protesterade mot ingrepp i det kulturhistoriskt värdefulla och känsliga området och framförde att byggnaden skulle förstöra de sista spåren av Karlstads gamla hamn som var betydelsefull för stadens utveckling
fram till 1861. Ärendet blev därmed långdraget och debatterades flitigt i media vilket föranledde kioskägaren
att utlysa en teckningstävling där föreningens ordförande Ingvar Ekemark fick bli måltavla för hans missnöje.

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

