
 

 

Väsby Konsthalls Vänner - Verksamhetsberättelse 2015 

 
Styrelse 2015 

Ordförande - Anders Skarin 

Ordinarie ledamöter - Åsa Bjurberg Gartz (sekr.), Gun-Britt Welander (kassör), Lisa Åkerman 

Lindblom (vice ordf.), Weikko Kuuzela, Kjell Lönberg, Tove Friis-Christensen, Pia Turstam, 

Gunnar Berg 

Suppleanter – Siv Lantz, Tuula Vuorinen 

 

Revisor - Gunnar Hovsenius, revisorssuppleant – Rolf Kjärman 

Valberedning – Margot Mårtensson (Sammankallande), Elly Hed, Monica Sten 

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten under året. VKV hade 260 medlemmar i december 

2015. 

Ricardo Donoso har varit konstnärlig ledare enl. särskilt avtal. 

Kontorist under året: Monika Patz-Strömstedt med tjänst 20 tim/vecka . 

 

Öppettiderna har varit onsdag-torsdag kl. 12-17, fredag-söndag kl. 12-16. Tisdag har varit 

öppen endast för bokade grupper från t ex skolor, föreningar och företag. Kontoristen har då 

haft arbetstid för bl a marknadsföring och guidning. 

VKV är medlem i Sveriges Konstföreningar (SK) och i Väsby Promotion (UVP ). 

 

VKV har haft 8 vernissager med 12 utställare, 2 jurybedömda salonger (se bil. 1). Dessutom 

Skolor i Väsby (förskolor och grundskolor) samt Väsby Stöd (Tygtrycket och Snicket). 

 

Antalet besökare var under året 5 114, varav 893 var skolelever, en ökning av antalet elever 

från föregående år med 180. Elevsalongen hade 748 besökare, varav 200 vuxna. 

 

Medlemmarna har fått inbjudan och information till varje vernissage. Tre medlemsblad har 

utkommit under året.  

Vernissageinbjudningar och information liksom medlemsblad skickas även elektroniskt till de 

medlemmar som så önskar. Nyhetsbrevet via Internet hade 403 abonnenter i dec 2015. 

Omstrukturering och uppdatering av föreningens hemsida har påbörjats. 

Konsthallen har en egen aktiv sida på Facebook. 

 

Utställningarna presenterades som tidigare i en praktisk och informativ folder, som delades ut  

till medlemmarna och andra intresserade.  

 

Till Akvarellsalongen lämnade 145 konstnärer in 419 verk, 67 konstnärer antogs med 130 

verk. Juryn bestod av Boris Culjat, Björn Bernström och Eva Ekberg. För 15:e året i rad 

delades ”Väsby Konsthalls Akvarellstipendium” ut. Kultur- och fritidsnämndens ordförande 

Leif Bejhed invigde utställningen och överlämnade årets stipendier (stipendiebidrag av Väsby 

Kommun och Väsbyhem) 5 000:- kr vardera till Lena Hjorth och Lena Rubinstein-Reich. 

Till höstens salong 30x30 lämnade 103 konstnärer in 273 verk, av vilka 144 verk av 64 

konstnärer antogs. Jury var Eliana Borozanov, Agneta Forslund och Anna Löwdin.  

Väsby grundskolor och Väsby förskolor hade en gemensam utställning med temat Spår, vilket 

lockade till ungdomlig kreativitet i färg och form. 

 

Britta Norrvi inledde hösten med att visa skulptur, måleri och skisser. Hon drog många 

besökare till Konsthallen genom fyra allmänna och flera bokade visningar. 



 

 

Höstens höjdpunkt blev naturligtvis Konsthallens 20-årsjubileum, som inleddes 5 september 

med ett tårtkalas för ”allmänheten”. Själva jubileumsfesten ägde rum 26 september med 

vernissage för Ricardo Donoso och hans vänner under rubriken Seglats under annan flagg, en 

utställning tillägnad alla som arbetat för konsten och speciellt Joachim Michaeli, VKV:s 

förste ordförande. Förra kommunalrådet Vanja Edwinson invigde utställningen på ett 

charmant sätt liksom hon gjorde vid konsthallens start 1995. 

Jubileumsfirandet fortsatte under kvällen, då 88 medlemmar minglade och kunde njuta av mat 

och dryck. Dessutom av ett omväxlande program, som inleddes med att styrelsen sjöng en 

visa om VKV. Det fortsatte med konsthistorisk tipspromenad, festlig trollerishow, diktläsning 

och klassikt gitarrspel.  

Konsthallens 20 år sammanfattades också i en särskild jubileumsskrift Väsby Konsthall och 

dess vänner 1995-2015. 

 

I anslutning till sin utställning berättade Iryna Hauska om sidenmåleri och gobelängvävning 

och visade sin utställning. Jenny Åkerman hade en uppskattad föreläsning under rubriken I 

huvet på en konstnär med anknytning till Mats Åkermans utställning Kartan. 

Uppskattat var också att Lars Nyberg demonstrerade grafisk teknik genom att 

konsthallsbesökare fick pröva på att själva framställa ett enkelt tryck. 

 

Flera utställningar har invigts av inbjudna gäster. Sålunda invigde radioprofilen Carsten 

Thurfjell Mats Åkermans utställning Kartan, skådespelerskan Katarina Ewerlöf Kerstin 

Glamhedens och Christina Olivecronas måleri/byråprojekt. Brita Norrvis skulpturutställning 

invigdes av stadsträdgårdsmästare Nils Odén. Ungdomar från kommunens musikskola 

medverkade med musikinslag vid flera vernissager. 

 

Vernissagecaféerna med kaffe, hembakat bröd och smörgåsar i Konstifiket har även under 

detta år varit mycket uppskattade och har fortsatt att ge ett värdefullt bidrag till föreningens 

ekonomi. Vernissagegrupperna måste återigen prisas för allt arbete, all omsorg och tid, som 

de oförtröttligt lägger ner på dessa caféer år efter år. 

 

Ett stort tack även till de medlemmar, som bemannat Konsthallen alla vernissagefria helger. 

Särskilt tack till Stefan Gartz för IT-support, Mari Sofi Lorantz för utformning av affischer 

och vernissagekort och Lars Turstam för ljussättning och lokalvård inför vernissagerna.  

Och slutligen ett stort tack till alla våra sponsorer, 

 

Sammantaget blev 2015 ett år med ett gott ekonomiskt utfall.  

 

Bland övriga frågor och aktiviteter kan nämnas: 

 Arbetet kring utställningarna med transporter och hängning av konstverken 

ombesörjdes huvudsakligen av styrelsen. 

 Visningar och presentationer av utställningar för företag, organisationer, föreningar 

och skolklasser har genomförts.  

 Arbetet med att ordna helgvakter har ombesörjts av kontoret. Styrelsemedlemmar 

har öppnat och stängt lokalerna på helgerna. 

 Vårt träd i trappan med löv och äpplen bidrog med ca 10 900:- kr, en ökning med ca 

10% från föregående år. 

 Träffar har genomförts med kommunens bildlärare. 

 Arbetet med att åstadkomma bättre skyltning för Konsthallens besökare har fortsatt. 

Förslag på placering av skyltar har åter lämnats in till Kommunens stadsbyggnads- 

kontor. 



 

 

 Brandsläckare har utplacerats, en i varje hall. Brandsyn har genomförts med 

fastighetsägaren. Brandlarmet har åtgärdats. 

 Flyttbar högtalare med förstärkare har anskaffats och används vid vernissagerna. 

 VKV deltog vid invigningen av Kulturhuset med information och lottförsäljning. Vi 

har fått en egen nisch i Kulturhuset, där vi kan presentera information och verk från 

aktuella utställningar. 



 

 

 

Bilaga 1 

 

Utställningar 2015 

 

17/1 -   8/2 Iryna Hauska  Sidenmåleri, gobelängväv 

17/1 -   8/2 Fernando Garrido Måleri  

17/1 -   8/2 Pablo Labañino Måleri 

14/2 -   8/3 Christina Olivecrona Måleri, byråprojekt 

14/2 -   8/3 Kerstin Glamheden Måleri, byråprojekt 

14/2 -   8/3 Annika Ottander Måleri, byråprojekt   

14/3 -  19/4 Akvarellsalong Jurybedömd salong 

25/4 -  17/5 Mats Åkerman Måleri 

25/4 -  17/5  Alte Schweden Installation 

25/5 -  31/5 Skolor i Väsby  Elevarbeten 

 

29/8 -  20/9   Britta Norrvi Skulptur, måleri, skisser 

26/9 -  18/10 Ricardo Donoso Måleri, objekt, skulptur, 

  med vänner  foto 

24/10 - 15/11 30x30  Jurybedömd salong 

21/11 - 13/12 Mats Pettersson Måleri, skulptur 

21/11 - 13/12 Lars Nyberg  Grafik 


