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Arbetsmarknads- och socialnämnden ser civilsamhället (frivilliga organisationer, 

föreningar och församlingar) som en viktig samarbetsaktör för att medborgaren i Karlstad 

får tillgång till alternativa mötesplatser med bra tillgänglighet och god kvalitet.  

I detta dokument finner du en sammanställning av olika föreningar i Karlstad som möter 

vuxna personer med ett missbruk/beroende. Föreningarna erbjuder bland annat 

mötesplatser, aktiviteter och olika former av kamratstöd m.m.  

  



 

 

1. Sällskapet Länkarna  

 

Välkomna till Vårt hus 

Älvgatan 21 B 

652 25 Karlstad 

054-217091 

Hemsida – www.länkarnakarlstad.se 

Målgrupp; missbruk /beroende (vuxna och krav på nykterhet) 

Öppettider; 9.30 – 19.00 varje dag 

• Måndagar: Punktmöten 18.00 

• Onsdag: Samkväm med mat   

• Lördag (varannan) Grillkväll sommartid 

Länkarna är en etablerad nykterhetsförening sedan länge tillbaka som drivs helt ideellt och erbjuder 

en nykter och drogfri gemenskap. Länkarna har ett program som bygger på 7 punkter 

(www.karlstad.dfsl.se ) och har på måndagar så kallade punktmöten. De har även Rix-träffar med 

andra länkföreningar. 

Vårt sätt att arbeta 

Har den alkoholsjuke genom eget initiativ eller genom en kamrats hjälp sökt  

kontakt med sällskapet, informeras denne om sjukdomen alkoholism och om  

Sällskapet Länkarnas idéprogram "De 7 punkterna". 

Härefter avgör den hjälpsökande själv, utan att ge några löften, om han eller  

hon vill bli fri från sitt spritbegär och göra ett ärligt försök att lösa sitt  

alkoholproblem genom medlemskap i Sällskapet Länkarna. 

Genom samvaron med länkkamraterna får den nye medlemmen den hjälp och  

det moraliska stöd, som han eller hon behöver. 

Hur kan det nu vara möjligt att vi genom länkgemenskapen kan avhålla oss från  

spriten? Jo, vi talar samma språk, vi kan tala ut med varandra, vi vinner varandras förtroende och vi 

http://www.lankarnakarlstad.se/
http://www.karlstad.dfsl.se/
http://www.karlstad.dfsl.se/
http://www.länkarnakarlstad.se/om-oss/de-7-punkterna-35452164


 

 

tror på varandra genom att vi är ärliga. 

Med förenade krafter hjälps vi åt, och håller alltid kärleken till medmänniskorna  

för ögonen. 

Detta är kärnan i hela vår gemenskap. Vi gläds åt våra gemensamma framgångar och hoppas att de, 

som ännu inte känner sig till freds, så småningom skall kunna inse att  

de endast med uppriktig vilja till samförstånd och med en sann önskan att hjälpa sin  

nästa, kan tillägna sig tron på länkidén utan vilken vi knappast kan leva ett  

helnyktert och någorlunda harmoniskt liv. 

Den inre övertygelsen måste få tid att mogna. Vi visar vår tacksamhet mot vårt  

sällskap genom att hjälpa nya medlemmar.  

 

                                          Som Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra 

Unikt för just denna förening är att man erbjuder även boende. Det finns fyra (4) platser som är i 

första hand till de som kommer tillbaka från en behandling och ett akutrum som är reserverat för 

medlemmar. Länkarna avgör själva till vilka de erbjuda platserna. Det är ofta fullt. 

Det är ca 15 personer i deras lokal varje dag och de har i dagsläget ca 45 medlemmar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Ria Hela Människan 

 

Hela Människan, Ria Karlstad 

Pihlgrensgatan 1  Telefon: 054-21 07 25, 070-510 65 52 

652 26 KARLSTAD   e-post: ria.karlstad@helamanniskan.se 

Hemsida - www.helamanniskan.se/karlstad/ 

Socialt arbete på kristen grund. Oftast mellan 15–25 olika personer per dag. 
Målgruppen är socialt utsatta personer (främst missbruk/beroende)  
 

Öppettider:   Vardagar 12.00- 16.00   Söndagsöppet kl 13-15 (ej under sommaren). 
Under hela öppettiden serveras kaffe (gratis) och något hembakt till självkostnadspris. 
Lunch (husmanskost) serveras kl 12.30-14.00 på måndag, torsdag och fredag till ett självkostnadspris. 
 

Kolla anslagstavlan och blädderblocket 
Onsdag em är det tid för kultur, kreativitet och samtal. Under sommaren sker det i trädgården om 
vädret tillåter det.  
 

Torsdag em är det Öppet Hus där någon av RIA:s huvudmän har hand om en stund gemenskap. (Ej 
under sommaren.) Veckans program visas på blädderblocket. 
 

Söndagsöppet kl 13-15 då RIAs huvudmän turas om att hålla öppet och bjuda på smörgås. 
 

Utflykter, resor och olika inbjudningar och vad som är planerat visas på anslagstavlan ovanför 
diskvagnen. Där ses info om utflykter några gånger per år, t.ex. heldagsutflykt till Hornborgasjön. Om 
intresse finns kanske även någon övernattningsresa, i september till Östergötland och i augusti en 
dagstur till Orsa Björnpark. Möjlighet att delta på Vårruset. Även trubadurkvällar och utflykt till 
hockeymatcher på Löfbergs arena.  Ja, vad som sker är utifrån önskemål och om det är möjligt att 
genomföra. Olika temakvällar inbjuds det också till. 
 

Särskilt stöd 
Hela Människan RIA är en lågtröskelverksamhet (inget krav på nykterhet). Gästerna har tillgång till 
vila, sköta sin personliga hygien, få bättre begagnade kläder och skor samt erbjuds att tvätta sina 
egna kläder, läsa dagstidning. 
 

För de som önskar ges stöd att ta sig ur sitt missbruk genom kurativa samtal och motivationssamtal 
samt stöd i det dagliga livet, t.ex. som medföljare vid besök på sjukhus eller annat.  
 

En sjuksköterska kommer ibland till Ria på volontärbasis och finns tillgänglig för konsultation och 
enklare omplåstring. Vid behov hjälper de till att ta kontakt för vidare vård. Möjlighet finns att få 
hjälp att kontakta tandläkare och även stöd vid tandläkarbesöket om så önskas.  
 

Hela Människans målsättning är att vara ett stöd i det vardagliga livet. För detta finns anställd chef, 
assistent och kökspersonal samt även frivilliga medarbetare (volontärer). Välkommen du också. 

mailto:ria.karlstad@helamanniskan.se
http://helamanniskan.se/karlstad/
https://www.google.se/maps/place/ria+hela+m%C3%A4nniskan+karlstad/@59.3785917,13.4947776,3a,75y,281.39h,90t/data=!3m4!1e1!3m2!1srP3ZeSsIlT8oEkiEV1tDxg!2e0!4m2!3m1!1s0x0:0xe24b5ba2ddca2a14?sa=X&ved=0CIYBEKcfMApqFQoTCM6WqObW_ccCFcPwcgodY_UNPw


 

 

 

5. IOGT-NTO  

 

 
 

Rudstorget 28, 654 66 Karlstad 

Kontaktperson: Cathrin Lindgren 0731 430 335 

E-post kontakt: kathy.gyhlesten@iogt.se 

Hemsida - http://varmland.iogt.se/ 

 

135 medlemmar 

 

Målgrupp: missbruk/beroende/anhöriga 

 

Träffar varje onsdag, bowling på fredagar, hantverk varje måndag eftermiddag, stickgrupp 

varannan tisdag, dessutom erbjuds litteratur- och musikcirklar, midsommarfest på Edsgatan 

där andra föreningar och samarbetspartners bjuds in, andra aktiviteter efter önskemål och 

intresse. 

För öppettider kontakta Cathrin. 

 

IOGT-NTO är en etablerad nykterhetsrörelse som erbjuder en nykter/drogfri mötesplats. Man 

erbjuder program i lokalen, det finns möjlighet till enskilda samtal och även hembesök om det 

skulle önskas. De har också ett hus på Edsgatan där vissa aktiviteter kan förläggas sommartid 

i föreningens regi, kan även hyras av icke medlemmar. Utbyte med andra IOGT-NTO-

föreningar och kamratstöd sker i olika former. Kontakter med IOGT-NTO:s behandlingshem 

Dagöholm finns. 
 

 

 

 

mailto:kathy.gyhlesten@iogt.se
http://varmland.iogt.se/


 

 

 

6. Karlstads Kyrkliga Stadsmission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herrgårdsgatan 7 

652 24 Karlstad 

www.karlstadskyrkligastadsmission.se 

https://www.facebook.com/karlstadskyrkligastadsmission 

Mail: info@karlstadskyrkligastadsmission.se 

Telefon: Café 054–151247, verksamhetschef Marie Björklind 070–9671247 

Öppettider: Måndag-fredag 8.00-13.00 

Okt-maj Lördag-söndag 11.00-13.00 

Värdegrund: 

Karlstads Kyrkliga Stadsmission står för alla människors lika värde och rättigheter – oavsett 

hudfärg, härkomst eller religion. 

Målgrupp: 

Karlstads Kyrkliga Stadsmission riktar sig främst till människor som befinner sig i svåra och 

utsatta livssituationer.  

http://www.karlstadskyrkligastadsmission.se/
https://www.facebook.com/karlstadskyrkligastadsmission
mailto:info@karlstadskyrkligastadsmission.se


 

 

Föreningen har till uppgift att utifrån sin grund i Svenska Kyrkans tro och bekännelse arbeta 

kristet- socialt, genom direkt hjälp samt förebyggande insatser hjälpa människor som hotas av 

att bli utslagna i samhället.  

Medlemskap: 

Till medlem i föreningen kan upptas personer som ger sitt fulla stöd till ändamålen enligt 

stycket ovan. Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen och till styrelsens arbetsutskott 

som handlägger medlemsfrågor. Medlemsavgift 100kr/år. 

Föreningens arbete leds av en styrelse bestående av sju ledamöter samt tre 

ersättare/suppleanter. Styrelsen skall ha en bred representation från olika samhällsområden. 

Verksamhet: 

På caféet serveras frukost kl 8.00-9.30 samt lunch kl 11.00-12.30 varje vardag. Finns alltid 

möjlighet till smörgås mm samt dryck. Kostnad 10kr. 

Det finns möjlighet att sköta sin personliga hygien genom dusch, tvättmaskin samt rena 

kläder. Som besökare erbjuds du varje vecka samtalsgrupp, kvinnogrupp, mansgrupp, olika 

spontana aktiviteter som spela spel, göra armband mm. 

Besöksstatistik: 

Mellan 20–40 personer varje dag på caféet under vardagen, 10–20 personer varje dag under 

helgen samt i snitt 40–50 besökare i olika aktiviteter kvällstid i veckan. 

Arbetssätt:  

Vi arbetar som ett team där besökarens röst och förmåga är viktig. Vi väljer att se individen 

och inte bara det som medfört att besökaren lever utsatt. 

Tillsammans gör vi skillnad!!! 

Speciella händelser: 

Födelsedagsfest, Vårfest, Sommarfest, Höstfest, Julgröt, Jultallrik, Alla hjärtandagsfest mm. 

Vi försöker varje månad hitta någon anledning till att ha fest. Då dukar vi med vita dukar, äter 

god mat, kan komma en aktuell föreläsare, musikunderhållning mm. Må Bra – vecka 

Utflykter. 

Verksamheter som återfinnes i våra lokaler: 

Karlstadsjuristerna  

En ideell förening som drivs av studenter som läser juridik på Karlstads Universitet. Dit är 

man välkommen att komma med olika juridiska förfrågningar kostnadsfritt. Från okt-maj, 

onsdagar 17.00-19.00. 



 

 

NA (Anonyma narkomaner) 

Grupp för människor som vill tillfriskna från sitt beroende (12 stegsgrupp). 

Två grupper är representerade, därav den på lördagar är riktad mot kvinnor. 

Torsdag 18.00-19.15 samt lördag 16.00-17.00. 

 

 

 




