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Saluhallen
Väster om Frödingsparken, omgiven av Kungsgatan, Eneströmsgatan 
och Tingvallagatan och granne med Tingvallagymnasiets gymnastiksal, 
ligger Karlstads gamla saluhall. Den kom till kring förra sekelskiftet och har 
spelat en viktig roll i karlstadsbornas liv under 1900-talet. 

Byggnadens tillkomst 
Karlstad hade vuxit kraftigt under 1800-talets senare årtionden, från ca 5 
000 invånare år 1865 till ca 12 000 år 1900. Utom i Tingvallastaden fanns 
nu bebyggelse i Klara, Haga och på Herrhagen. Handeln med livsmedel 
hade emellertid förblivit densamma som tidigare, vilket vållade problem. 
Varor fördes in dels från den kringliggande landsbygden med häst och 
vagn, dels med tåg och båt från mer avlägsna bygder. Inre hamn hade 
kommit till 1861 och järnvägen 1869. I staden såldes varor på flera platser, 
främst på Stora torget, men även från saluplatser vid Västra älvgrenen och 
andra ställen, mer eller mindre permanenta. Det fanns handlare av olika 
slag, som dels hade sina butiker, dels salustånd på torget. Där saknades 
förvaringsmöjligheter för färskvaror, hygienen var bristfällig och tillgången 
osäker. Styckning av kött och försäljning skedde utomhus, utsatt för väder 
och vind. Hammaröfiskarna sålde sina fångster vid Inre hamn eller Västra 
älvstranden.
 Redan 1892 diskuterades frågan om att bygga en saluhall i Karlstad, något 
som redan fanns i flera större städer såsom Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Helsingborg. 1895 hade planerna avancerat så långt, att stadsbyggmästare 

Saluhallen, kvarteret Falken 10
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Carl Crispin (1867–1929) fick i uppdrag att rita ett förslag till saluhall. 
Det fanns dock skilda meningar om behovet av en saluhall och man kunde 
inte enas om platsen för bygget. Hälsovårdsnämnden och drätselkammaren 
(den tidens kommunstyrelse) hade skilda meningar. Debatten i tidningarna 
var livlig, och såväl allmänhet som handlare var engagerade och förde fram 
olika förslag till lokalisering. Viken, Stora torgets östra sida, kvarteren 
Enhörningen, Örnen och Kniven samt en obebyggd tomt vid älven nära 
Biskopsgården förespråkades och förkastades. Oenighet fanns också om hur 
en saluhall skulle inverka på livsmedelspriserna: skulle de stiga eller falla? 
 Ett hinder för beslutet var också att många ville prioritera byggandet 
av ett slakthus för att få kontroll på hanteringen vid kreatursslakt och 
säkerställa utbudet av kött till Karlstads invånare. Det fanns också behov 
av lämpliga lokaler för en köttbesiktningsbyrå. 1905 framfördes förslaget 
att förlägga saluhallen till den s.k. Tingvallska trädgården, ett område 
mellan Gamla gymnasiet och lasarettet. Detta område var obebyggt och 

Utsnitt ur ”Orienterings-karta öfver Karlstad (med adressnumrering af 1893). Upprättad och utgifven af 
A. Svanström år 1893”. Original från Stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun.
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ägdes av staden, men nyttjades av en del invånare för odlingar. Nu fick 
Carl Crispin ett nytt uppdrag, hans ritningar till saluhall skulle nu gälla 
den nämnda tomten. Dessa ritningar är daterade 1905. Stadsfullmäktige 
tillsatte ett beredningsutskott för saluhallsfrågan. 10 maj 1906 var ärendet 
uppe i stadsfullmäktige, men återremitterades till drätselkammaren för en 
beräkning av byggnadskostnaderna. Förslaget till förläggning i Viken kunde 
slutgiltigt avföras, sedan Kungsgatans sluttning mellan Domkyrkan och 
Pråmkanalen fått en fastställd gatuprofil, varigenom tomtens storlek och  
belägenhet i sluttningen nedanför Gamla gymnasiet klargjorts.
 Den 17 december 1906 förelåg definitiva ritningar och kostnadsförslag 
från Crispin. Han hade ritat in 53 platser för försäljning av kött och grönsaker, 
12 platser för fiskaffärer och dessutom utrymme för hammaröfiskarnas 
direktförsäljning av sina fångster. I källaren fanns 46 förvaringsutrymmen. 
Crispin hade tänkt sig en särskild byggnad för en köttbesiktningbyrå. 
Saluhallen hade kostnadsberäknats till 141 000 kronor. Crispin hade 
också gjort en ”rentabilitetskalkyl” för saluhallens inkomster och utgifter 
(inklusive den föreslagna köttbesiktningsbyrån) och den visade en beräknad 
vinst på 15 000. Hyror för butikerna rörde sig mellan 300 och 125 kronor 
per år, och förvaringsplats i källaren kostade 125 kronor per år.

Saluhallens fasad mot Tingvallagatan enligt Carl Crispins slutliga förslag 1906. Ritning från Stads-
byggnadsförvaltningens arkiv.
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 22 maj 1907 fick hälsovårdsnämnden ärendet på sitt bord. Den beslutade 
lämna sin tidigare preferens för Viken och tillstyrka Crispins förslag men 
förordade ändringar efter konsultation med en stadsveterinär i Stockholm. 
Denne hade framfört att man kunde inhysa köttbesiktningsbyrån i saluhallen 
i avvaktan på att ett slakthus blivit byggt.
 11 juni 1907 ansluter sig beredningsutskottet till hälsovårdsnämndens 
förslag och beslutar uppdra åt drätselkammaren att ombesörja arbetets 
utförande, ordna med entreprenad och upptaga ett tillfälligt lån på 141 000. 
 Stadsfullmäktige bifaller utskottets hemställan med 23 röster för, men 4 
ledamöter yrkar bordläggning.
 2 januari 1908 inkommer till hälsovårdsnämnden en anhållan från 
tilltänkta hyresgäster i saluhallen att denna måtte uppföras. 35 handlare hade 
undertecknat skrivelsen. Anledningen till dröjsmålet var att en ledamot i 
stadsfullmäktige, Axel Nerman, hade inlämnat en motion om att uppskjuta 
bygget med motiveringen att kommunens ekonomi redan var ansträngd 
och att uppförande av ett slakthus var mer angeläget. Ärendet hade därför 
återremitterats till hälsovårdsnämnden. 
 16 januari 1908 lämnar hälsovårdsnämnden in ett 5-sidigt yttrande där 
behovet av saluhall understryks i följande ordalag:

Hälsovårdsnämnden har i annat sammanhang framhållit, att människors 
hälsa, ja lif, genom förtäring af kött kan sättas på spel icke blott till följd av 
att djuret, hvarifrån det härrör, ej varit friskt, utan också därför, att köttet 
genom olämplig förvaring eller behandling blifvit osundt, samt att det i 
senare fallet i allmänhet ej förlorar sina farliga egenskaper genom kokning.
Både i staden bosatta köttförsäljare och landtbor, vilka här afyttra sina 
varor, motse därför med längtan den beslutade hallens uppförande, och 
hvarje uppskof därmed måste ingifva allvarliga farhågor hos en och hvar, 
som inser det nuvarande försäljningssättets förkastlighet såväl i sanitärt som 
ekonomiskt afseende.

 Argumentet om att slakthus skulle komma först avvisades med hjälp av 
stadsveterinär Nystedt i Stockholm. Han hade

kommit till den öfvertygelsen, att saluhallsorganisationen alldeles icke är 
beroende af slagthusfrågan, men väl den senare af  den förra. [...] slagthusen 
förfelar sitt ändamål i hög grad, om ej en god saluhallsorganisation är till 
finnandes.
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Hälsovårdsnämnden avstyrkte Axel Nermans motion. Även stadsfullmäktige 
avslog den 13 februari motionen. Bygget kunde igångsättas.
 4 mars 1909 lägger hälsovårdsnämnden fram förslag till administration 
av saluhallen. Sortimentet skulle bestå av färskt kött och köttvaror, vilt, 
fågel, fisk, smör, ost, frukt, bär, grönsaker och blommor, men ej mjölk. 
Ett reglemente för en saluhallsstyrelse upprättades, samt en instruktion för 
hallmästaren.
 Ordningsföreskrifterna för hyresgästerna innehöll underhåll av inred-
ningen, förvaring av varor, städning, hantering av sopor samt personlig 
hygien. Kontrakt upprättades med varje hyresgäst.
 30 oktober 1909 invigdes saluhallen och NWT rapporterade om en 
rymlig modern byggnad med ljusinsläpp genom glastak, modern ventilation 
och elförsörjning, kylda förvaringsutrymmen i källaren, hygieniskt soprum, 
förberedelse för värmeledning genom pannrum i källaren och att det skulle 
bli generösa öppettider alla vardagar året runt.
 All försäljning av kött på torget förbjöds, men för övrigt fortsatte 
torghandeln vissa dagar i veckan.

Beskrivning av saluhallen
Saluhallsbyggnaden uppfördes 1908–1909 efter ritningar av Carl Crispin. 
Bottenytan är en något sned fyrhörning, ca 42x33 meter och huset ligger i 
sluttningen från Gamla gymnasiet ner mot Eneströmsgatan som drogs fram 
utmed byggnaden och fick sitt namn efter den förste lasarettsläkaren Per 
Adolf Eneström. Huset är i två plan, källarvåning och bottenvåning. Taket 
vilar på bärande betongpelare. Hallen var ursprungligen öppen ända upp 
till takstolarna. Takkonstruktionen var uppdelad i parallella sadeltak, täckta 
med plåt och försedda med ljusinsläpp genom takfönster. Bottenvåningen 
var avsedd för försäljning och källarvåningen för förvaring av livsmedel samt 
sophantering, personalutrymmen och kafé.
 Saluhallens stomme är av sten och fasaden är murad i tegel ovanför 
granitsockeln. Vid bebyggelseinventeringen 1980 angavs att teglet var 
beige och att de slätputsade utsmyckningarna var i gult. Idag är tegelmuren 
slamputsad och de slätputsade partierna har en avfärgning i rosa. Huset 
har entréer i alla fyra hörnen. De nedre hörnen mot Eneströmsgatan har 
indragna breda trappor i granit. Från början fanns gavelrösten på båda sidor 
om uppgångarna och ovanför trapporna fanns texten SALUHALL. De övre 
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ingångarna ligger i nivå med markplanet. Högt placerade fönster ligger 
tre och tre utefter de tre fasaderna mot Kungsgatan, Eneströmsgatan och 
Tingvallagatan, medan den fjärde fasaden är brandgavel. Under fönstren 
finns mönstringar i tegelytan i form av rektangulära fält och vertikala ränder 
och ovanför fönstren finns bågformade överstycken i granit och högre upp 
löper en fris av slätputsade rektangulära fält. Entréerna är försedda med 
rundbågevalv i granit, och entrédörrarna som ursprungligen var i trä med 
järnbeslag och glasrutor, är idag utbytta. 
 Saluhallens tegelarkitektur för tankarna till engelska förebilder, men man 
kan också jämföra med Östermalms saluhall i Stockholm, som stod färdig 
1888. Karlstads saluhall uppvisar genom sitt materialval – granit och tegel – 
drag av den nationalromantiska stilen, men dess fasad har utsmyckningar 
som påminner om engelsk tegelarkitektur.

Inredning 
Saluhallen var avsedd för försäljning av livsmedel och hade stengolv och 
lättrengjorda väggar. Sophantering och städning var planerade för bästa 

Den nyuppförda saluhallen i sitt ursprungliga skick utmed Eneströmsgatan. Foto: Ur Carlstads-Gillets arkiv. 
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möjliga hygien. Ytan var uppdelad så, att det fanns avskilda butiker längs 
väggarna samt rader av öppna bodar på golvet, sammanlagt ca 60 st. 
försäljningsställen. Särskild vikt var lagd vid köttaffärerna och fiskbutikerna 
när det gällde kylförvaring, diskar och exponeringsmöjligheter. Fisk kunde 
även köpas direkt av fiskarna, som hade sina lådor på långa låga hyllor, 
konstruerade av järnrör.
 Handlarna hyrde sina ytor av saluhallsstyrelsen vid en auktion, och det 
fanns en hallmästare för skötseln av huset. I källarvåningen kunde varje 
handlare hyra en förvaringsplats, och där fanns också omklädningsrum och 
toaletter, liksom kafé för personalen.
 Saluhallen medförde en betydande förbättring av livsmedelsdistributionen 
i Karlstad både kvantitativt och kvalitativt. Den tjänade som självklart 
inköpsställe för färskvaror av alla slag utom mjölk. Många personliga band 
knöts mellan handlare och kunder under de sex årtionden den fanns. 
 Köttbesiktningen hade haft sina lokaler i saluhallen men flyttades då 
en särskild köttbesiktningsbyrå med laboratorium uppfördes i kvarteret 
Enhörningen 1923. Dit lokaliserades även hälsovårdsnämnden.

Den ursprungliga interiören som den såg ut 1921. Foto: Karl Nyström. Ur Värmlands Museums arkiv. 
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 Slakthusfrågan var 1909 ännu olöst, och det skulle dröja ända till 1913 
innan Värmlands andelsslakteriförening konstituerades. Det första slakt-
eriet byggdes i Kil 1916. Det genomgick skiftande öden under krig och 
ekonomiska kriser, tills 9 500 lantbrukare 1935 bildade en ny ekonomisk 
förening och övertog slakteriet i Kil samt byggde slakterier i Kristinehamn, 
Säffle, Arvika, Råda och Torsby. Kils slakteris historia sträcker sig över sju 
årtionden och tillhörde vid nedläggningen 1997 Scan Väst.

Ombyggnader under saluhallstiden 
Under denna tid gjordes en stor ombyggnad 1938-1939, då taket med 
tillhörande utsmyckningar revs. Hela takkonstruktionen gjordes om och 
täcktes med det välvda plåttak, som fortfarande finns kvar. De förlorade 
ljusinsläppen genom glasfönster i sadeltaket ersattes med segmentformade 
glasytor mellan det välvda taket och väggarna mot öster och väster. Saluhallen 
var sedan i funktion fram till 1970.
 I samband med att saluhallen tömts på butiker i början på 1970-talet skrev 
Kerstin Welin-Lindh (1903–1993) en serie artiklar i NWT, som formade 

Interiörbild från 1930-talet. Foto: Thyra Hane. Ur Carlstads-Gillets arkiv. 
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sig till ett äreminne över saluhallsepoken, med många fina miljöskildringar, 
personteckningar och hågkomster. Författaren fångade där på ett känsligt 
sätt atmosfären i saluhallen och vemodet när epoken var över. Dessa och 
andra artiklar av samma författare utgavs samlade av NWT år 1985 i ett 
häfte med titeln Carlstadiana.

Bakgrunden till saluhallens upphörande
Redan under 1960-talet inträffade stora förändringar i livsmedels-
distributionen, som i sin tur hängde samman med befolkningsförflyttningar 
och krav på rationalisering. I Karlstad hade befolkningen vuxit till 42 000 
år 1960. Nya bostadsområden hade tillkommit eller utvidgats, nämligen 
Norrstrand, Hagaborg, Viken, Kvarnberget och Karlstad växte även i 
fortsättningen genom utvidgning: i norr Rud, Kroppkärr, Lorensberg 
och Kronoparken, i väster Våxnäs, Gruvlyckan, Östra Gustavsberg och 
Hultsberg. Butiker etablerades i ytterområdena, ofta en konsumbutik och 
en ICA-butik för dagligvaruhandeln, men samtidigt tillkom varuhus med 
välsorterade livsmedelsavdelningar i centrum, Domus, Epa och Tempo 

Saluhallen efter ombyggnaden 1939. Foto: Dan Gunner. Ur Värmlands Museums arkiv. 
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(sedermera Åhléns). I samband med att staden rensades på de gamla 
tvåvåningshusen med butiker i bottenvåningen försvann många småbutiker 
och ersattes av stora dagligvarubutiker i bostadsområdena. Strukturen inom 
handeln förändrades genom tillkomsten av landsomfattande kedjebildningar 
och integration både i grossistledet och detaljistledet. Saluhallen passade 
helt enkelt inte in i detta storskaliga system. Konsumenterna hade många 
alternativ att välja mellan vid sina inköp och kundunderlaget minskade. 
 Inom detaljhandeln hade sedan 1950-talet en övergång skett från personlig 
service över disk till självbetjäning. Utvecklingen inom livsmedelsindustrin 
gick snabbt i riktning mot förpackade livsmedel i rationellt hanterbara 
enheter. Butikernas planering anpassades till att exponera varor som hade 
välgjord produktinformation på förpackningen och stöddes av riktad 
reklam. Kunderna fick välja varor själva och transportera dem till kassan. 
Utanför butiken vidtog hemtransporten med bil, som fler och fler skaffade 
sig. I denna situation hade saluhallen svårt att hävda sig, även om varorna 
därifrån hade hög kvalitet och informationen var kunnig och personlig.
 Genom bilismens utveckling kunde hushållen också göra sina inköp 
i större mängder åt gången och på större avstånd från hemmet, så att 
behovet av inköpsställen i bostadsområdena och i centrumlägen minskade 
och ersattes av stora köpcentra kompletterade med små närbutiker med 
smalt sortiment. Utvecklingen mot större enheter och större sortiment har 
fortsatt och tar sig nu uttryck i externa etableringar, i Karlstad på Bergvik 
och i Välsviken (Coop och ICA), som har kapacitet att ta emot ett stort 
antal kunder i sina köplador och på sina parkeringsytor. Samtidigt har nya 
dagligvarukedjor med lågprislinje såsom Willys och Lidl öppnat butiker 
utanför centrumbebyggelsen, med bekvämare avstånd till bostäderna och 
med stora parkeringsytor.

Ny användning av byggnaden
1970 upphörde saluhallen och inredningen revs. Under några år inrymdes 
i lokalerna ett diskotek och en cafeteria. I källaren fanns minigolfbana 
och plats för andra aktiviteter. En del av hallens yta anordnades för 
Tingvallagymnasiets skolbespisning. 1977 övertogs hela byggnaden av 
Tingvallagymnasiet och kommunen beslöt bygga om hela saluhallsplanet 
till skolbespisning med ny inredning och möblering. Exteriören förändrades 
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genom att de segmentformade glasytorna i öster och väster ersattes med 
plåtbeklädnad. Utrymmet under yttertaket utnyttjades för ett nytt 
fläktsystem. På taket tillkom luftintag. Entréerna med de höga trapporna i 
hörnen vid Eneströmsgatan stängdes av. 
 1995 beslöts att källarplanet skulle byggas om och användas för skolans 
bibliotek. En öppning togs upp i taket försedd med en åttkantig lanternin, 
vilket möjliggjorde ett ljusschakt från taket ända ner i källaren. Schaktets 
väggar utgörs av glas genom bottenvåningen vilket ger dagsljus även på 
bottenplanet. Lanterninen liknar den som kröner Gamla gymnasiet och 
ger saluhallens exteriör en ny profil. En ny entrédörr till skolbiblioteket 
togs upp från Eneströmsgatan. Exteriören förändrades också i hög grad 
genom ny färgsättning med rosa på de slätputsade partierna, grönmålade 
järngaller och nya gröna plåtdörrar vid ingångarna från Kungsgatan och 
Tingvallagatan. Alla fönster byttes ut och ersattes med nya med karmar och 
bågar av aluminium, varvid spröjsningen försvann på hallens fönster.
 Man skapade större takhöjd i källaren genom att gräva bort ett lager på 
ca 35 cm. Hela golvet försågs med en beläggning av granitkeramik. För 
skolbiblioteket skapades en traditionell biblioteksinredning och studieceller, 
grupprum och mötesrum tillkom längs väggarna. En cafeteria för eleverna 
sattes också igång.

Ny lokalanvändning från 2011
2010 fattade kommunen beslut om stora ändringar i gymnasieorganisationen, 
som bl.a. medförde att Tingvallagymnasiets skolbespisning kunde reduceras. 
Huset inrymmer nu i stället lokaler för restaurangutbildningen, som tidigare 
bedrevs på Orrholmen i Tullholmsgymnasiet. Fastighetsförvaltningens 
planering för det nya Restaurang- och livsmedelsprogrammet innebar att 
såväl bottenplanet som källarplanet används för en tidsenlig anläggning 
för utbildning i livsmedelsyrkena. All modern utrustning för förvaring 
av livsmedel, beredning och tillagning finns. Lärares och elevers behov 
av omklädning, hygien och vila är väl tillgodosedda. Ytor finns anvisade 
för studier enskilt och i grupper. Kontor och arbetsplatser för lärare har 
anordnats. I denna lokal har gymnasieelever och deras lärare arbetat från 
höstterminen 2011. Utbildningen startade med 60 elever vilket betyder 180 
elever, när den treåriga utbildningen är fullt utbyggd.
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 En mindre restaurang för gäster utifrån och en cafeteria ger karlstadsbor 
möjlighet att ta en paus och smaka på vad skolan har att bjuda.
 Vid ombyggnaden berördes exteriört endast det sydvästra hörnet, där 
ingången gjordes tillgänglig för handikappade. En hiss mellan bottenplanet 
och källarplanet tillkom. På den västra gaveln byggdes en förbättrad ramp 
för varuintag och en ny dörr togs upp.

Betydelse i stadsrummet
Som en del i den ring av byggnader, som omger Frödingsparken har 
saluhallen stor betydelse, och man kan inte gärna tänka bort denna volym, 
som bär på 100 års karlstadshistoria. Tillsammans med de pampiga affärs- 
och bostadshusen utmed Kungsgatan representerar saluhallen den nya 
prestigefyllda stadsbild som växte fram vid förra sekelskiftet och som gick 
hand i hand med stadens ekonomiska utveckling. Kungsgatans funktion 
som huvudgata och promenadstråk förlängdes åt öster och knöt samman 
Tingvallastaden med Haga. På grund av dagens trafiklösning med Östra 
Torggatan som hindrande barriär upplevs dock numer detta stråk som 
avskuret.

Status i kommunens detaljplan
I kommunens inventering Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 1984 
var saluhallen markerad som kulturhistoriskt värdefull och i texten 
betecknades den som ett ”originellt inslag i stadsbilden”. I det aktuella 
kulturmiljöprogrammet är klassificerad som en särskilt värdefull byggnad 
men den har ingen q-beteckning i den nuvarande detaljplanen som utgörs 
av stadsplanen från 1940.

Föreningens tolkning och kommentar
Den hundraåriga byggnaden, som genomgått ett flertal omvandlingar, i 
samband med att den anpassats för att passa nya användningar, har inte så 
mycket kvar av sitt ursprungliga utseende, varken interiört eller exteriört. 
Men dess uppgift som stort centralt matställe har överlevt, fast i skiftande 
former. Det ger en känsla av kontinuitet och kan ge underlag för tankar om 
förändringar i matkultur och matförsörjning, liksom i sociala förändringar 
när det gäller hemarbetet.
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 Den ursprungliga inre stora öppna hallen kan inte längre upplevas.  
Exteriört finns dock känslan kvar av en stor tung volym byggd av natursten 
och tegel. Ombyggnaden på 30-talet med det välvda taket lämnade trots 
allt kvar detta intryck. Däremot måste man kritisera behandlingen av 
exteriören, särskilt avfärgningen från 1995. Trots att det fanns ett väl 
utarbetat färgsättningsförslag från 1982 fastställt av stadsarkitekten, gavs 
byggnaden 1995 den nuvarande avfärgningen med dekorelement i rosa och 
grönmålade dörrar, grindar och smidesdetaljer. I bygglovet för ombyggnaden 
1995 saknas formellt underlag för denna olämpliga färgsättning som i hög 
grad förvanskar byggnadens karaktär. Utbytet av fönstren till aluminium-
bågade utan spröjsar är också olyckligt. Lanterninen på taket är stilmässigt 
ett främmande inslag, och kunde mera anslutit sig till takets arkitektur, 

I samband med ombyggnaden 1995 utsmyckades skolbespiningslokalen med en 6,2 meter lång och 
1,6 meter hög reliefvägg. Den var utförd av karlstadskeramikern Karin Lööf och bestod av glaserade 
stengodsplattor i olika storlekar och former som bildar två groddar med bladslingor. Både motivet och 
verkets namn, Groddar, anknyter både till den tidigare livsmedelshandeln och den nya skolverksamheten. 
Vid den senaste ombyggnaden 2011 var det inte praktiskt möjligt att flytta konstverket varför det fick 
skatta åt förgängelsen. Foto: Karin Lööf.
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så att den märkts mindre. Försvinnandet av texten SALUHALL kan 
också beklagas. Det enda som idag antyder byggnadens ursprungliga 
användning är en nyuppsatt bågformad skylt, placerad ovanför den södra 
entrén vid Eneströmsgatan med texten SALUHALLEN kompletterad med 
kommunens solsymbol. Från föreningens sida skulle vi önska, att exteriören 
får ny färgsättning, som ansluter sig till färgsättningsplanen från 1982.

Elisabet Larberg
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