Karlstad CCC – rekommenderat och Svanenmärkt.
Fyra månader efter invigningen blev det klart. Restaurang Karl IX på Karlstad CCC uppfyller de nordiska
kriterierna för miljömärkning av restauranger, vilket betyder att restaurangen nu är Svanenmärkt.
- En stor eloge till restaurangchef Bernt Thyrell och hans personal! Det här hade inte varit möjligt utan deras
intresse och engagemang. Svanenmärkningen är en kvalitetsstämpel som stärker vår konkurrenskraft, säger
Mattias Nord, vd på Visit Karlstad som driver Karlstad CCC.
Restaurang Karl IX, döpt efter Karlstads grundare, har plats för 1 400 sittande gäster. Med avstamp i de
värmländska mattraditionerna och närproducerade råvaror och produkter erbjuder restaurangen spännande
menyer anpassade efter årstid och inramning. Ambitionen är bjuda på matupplevelser med hälso- och
miljöfokus.
Perfekt tajming
Märkningen kom lägligt för Karlstad CCC. Den 20-22 maj gästades den nya kultur- och kongressanläggningen av
1 000 miljöpartister från hela landet. Hela arrangemanget genomfördes i Karlstads vackraste vårväder, med
omfattande mediebevakning kring språkrörsbytet och med ett mycket uppskattat beröm från tidigare
språkröret Maria Wetterstrand i form av en twitterrad, citat M_Wetterstrand: #mp11 För första gången sedan
1994 känner jag aktivt för att promota kongresscentret vi varit på. Karlstad CCC. Riktigt bra mat, även
vegomaten. Svanenmärkt. Vackra omgivningar. Bra lokaler” slut citat
- Det är ord som verkligen värmer och stärker oss inför framtiden. Att få det utlåtandet från en person som sett
otaliga mötesplatser, är ett kvitto på att vi står oss starkt i konkurrensen, säger Mattias Nord.
Miljöpartiets kongress var den andra stora partikongressen på kort tid på Karlstad CCC. I början av maj
arrangerade Moderaterna sina kommundagar med 1 700 deltagare. Senare i år kommer även Folkpartiet att
kongressa på Karlstad CCC. Då kommer de drygt 500 delegaterna bland annat att välja ny partistyrelse.

För mer information, kontakta:
Mattias Nord, vd, Visit Karlstad, tfn 0722-31 90 80
FAKTA Karlstad CCC
24 000 kvadratmeter • 3 700 kubikmeter betong har gått åt. • 1 100 ton stål. • 420 miljoner kronor har det
kostat att bygga CCC. • Sväljer 4 500 personer • Konsertsal med plats för 1606 åskådare • 1 200 matgäster kan
äta • 20 000 glas har köpts in. • 14 000 bestick finns till matgästerna. • 15 000 tallrikar har köpts in. • 4 500
kaffekoppar • 18 möteslokaler finns det för mellan 10 och 1 694 personer. • 1 800 kvadratmeter utställningsyta
fördelat på tre plan. • 5 kilometer stålvajer finns under scentaket. • 3 kilometer pålar finns under huset. •
Sprinklersystem med en vattenkapacitet motsvarande en medelstor kommun. • 700 kvadratmeter brygga vid
Klarälven. • Läs mer på www.karlstadccc.se

