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Vallentuna konstförening 

 

Verksamhetsberättelse för år 2014 

 
Styrelsen för Vallentuna konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 

föreningens fyrtionde verksamhetsår, år 2014: 
 

Föreningen har under året haft följande styrelse och övriga funktionärer: 

 

Styrelsen 

Alf Åhbeck, ordförande 

Stig Rybrink, vice ordförande 

Lennart Hallsten, sekreterare 

Gun-Britt Sandström, kassör 

Hans Göransson, ledamot 

Suppleanter 

Maj Norling 

Marjatta Saastamoinen 

 

Inköpsgrupp 

Valda av årsmötet 

Mona Beck-Andersson 

Louis Sparr 

Lennart Ålund 

Utsedd av styrelsen 

Stig Rybrink 

 

Utställningsgrupp 

Valda av årsmötet 

Hans Göransson, (styrelsens representant i arbetsgruppen) 

Mats Nicklasson 

Marjatta Saastamoinen 

Lars-Olof Hilmertz 

 

Konst i Roslagen 

Stig Rybrink 

Peter Sherman 

 

Revisor 

Bo Isakson  

Revisorssuppleant 

Anders Torberger 

 

Valberedning 

Anders Torberger, sammankallande 

Jan-Erik Forsberg,  

Lars-Olof Hilmertz. 
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Styrelsen 

har under året haft 7 protokollförda sammanträden, oftast i Galleri Frejas lokaler, samt ett 

antal informella kontakter. 

 

Inköpsgruppen 

har svarat för val och inköp av vinster till medlemslotteriet. 

 

Utställningsgruppen 

har tillsammans med kulturförvaltningen valt ut och kontaktat konstnärer för den månatliga 

utställningen i Konstkuben i Kulturhuset. Gruppen har också biträtt vid hängningarna, valt ut 

och svarat för hängning av utställningarna i Folktandvården. Därtill har gruppen utfört 

hängning av medlemslotteriets vinster samt biträtt vid Konst i Roslagens hängning i 

Kulturhuset.  

 

Medlemsantal 

Antalet betalande medlemmar har under året ökat till 173 jämfört med förra årets 164. 20 

medlemmar har tillkommit under året medan 10 medlemmar valt att av skilda skäl inte förnya 

sitt medlemskap den 31 december 2014 då avstämning gjordes inför dragningen i 

medlemslotteriet.  Föreningen har också haft en icke-betalande hedersmedlem under 2013 

som inte deltar i medlemslotteriet. 

 

Årsmötet 2014 

Den 6 februari 2014 genomfördes årsmötet i Kulturhusets Kulturrum med c:a 65 deltagare 

under Urban Karlssons ordförandeskap. Utöver stadgeenliga ärenden förrättades dragning i 

medlemslotteriet med 17 vinster, och däremellan bjöd pianisten Stefan Hammarqvist på 

svängig och omtyckt musikalisk underhållning. 

 

Arrangemang 

Utöver årsmötet och utställningen av medlemsvinsterna har följande 11 aktiviteter genomförts 

av konstföreningen under året: 
 

Den 28 januari anordnade föreningen en visning av Eva Zettervalls utställning ”Julie & Jean och 

Röda Rummet” på Konstakademin i Stockholm. Eva och hennes man Anders Nyhlén från 

Astley Galleri guidade oss på utställningen som innehöll en installation och en serie målningar 

inspirerade av samtida feministiska rörelser. Evas och Anders guidning gav oss 15 besökare 

fruktbara ledtrådar till att närma oss hennes verk. 

 Den 27 mars höll Tomas Lidman, tidigare riksarkivarie, ett föredrag i Kulturhuset om 

konstnärsdagböcker som han beskrivit i en bok. Vallentuna biblioteks vänner var medarrangör 

för denna aktivitet, som lockade ett 20-tal åhörare. Enligt Lidman har konstnärsdagböcker en 

speciell karaktär genom dess blandning av text och bilder, som ofta kan ses som förstudier till 

mer utvecklade skisser och bildframställningar.  

Den 3 april ordnades en visning av Tändstickspalatset i Stockholm. Byggnaden ritades av Ivar 

Tengbom på 1920-talet och antalet besökare, som maximerats till 20, kunde bl. a. se Kreugers 

arbets- och styrelserum vilka bevarats i ursprungligt skick. Besöket var uppskattat, och eftersom 

fler medlemmar uttryckt intresse av att se byggnaden bokades ytterligare visning till hösten. 

Den 26 april arrangerades en visning av Tessinska palatset i Stockholm. Föreningens medlemmar 

hade genom Lars-Olofs Hilmertzs försorg fått möjlighet att delta i en exklusiv visning av 

palatset. Det var Tessin d.y. som ritade palatset i slutet av 1600-talet, och besökarna fick bl. a. 
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se palatsets paradvåning som bevarats i originalskick. Guidningen var utmärkt och de 25 

deltagarna var mycket nöjda efteråt. 

Den 28 maj – 1 juni arrangerades årets Amatörutställning i utställningsrummet i Kulturhuset. Både 

hängning och nedtagning fungerade väl under Marjatta Saastamoinens ledning och utställningen 

blev lyckad med ett besöksantal på omkring 300 personer. Förslag har inkommit om att 

föreningen ska försöka ordna amatörutställningen varje år. 

 Den 4 september hölls ett föredrag av Roberto Dünkelberg om nazitidens konst i Tyskland. Ett 

begränsat antal åhörare, 15 personer, kom till föreläsningen i Kulturrummet, vilket till stor del 

var beroende av att andra föreningsaktiviteter ägde rum samtidigt. Åhörarna uppskattade 

Dünkelbergs eftertänksamma framställning liksom hans villighet att inbjuda till menings-

utbyten. 

 Den 18 september, ny visning av Tändstickspalatset. 12 besökare, något färre än väntat, kom till 

visningen. Visningen var uppskattad även om guiden var relativt fåordig om palatsets inredning 

och konstföremål. 

 Den 4-5 oktober, Konst i Roslagen (KiR). Verk från 20 konstnärer från Vallentuna ingick i 

samlingsutställningen i Kulturhusets utställningslokal, där medlemmar från konstföreningen 

höll vakt. Drygt 400 besökare kom till utställningen, vilket var något färre än under förra året då 

KiR f.f.g. hölls i Kulturhuset. Både konstnärer och besökare var nöjda med den utformning 

utställningen fått med spatiöst utrymme mellan skärmarna och utmärkt ljussättning. 

Den 26 oktober ordnades en heldags bussutflykt till Torshälla, Eskilstuna och Bålsta. Lars-Olof 

Hilmertz, Louis Sparr och Alf Åhbeck hade förberett utflykten och 29 personer följde med. 

Resan styrde först mot Torshälla och Ebelingmuséet, och därefter till Eskilstuna konstmuseum, 

där resenärerna efter en god lunch guidades runt i museets rika samlingar. Den sista bussetappen 

gick till (Lasse) Åbergs museum i Bålsta, där deltagarna guidades runt i en praktfull samling av 

serieorginal, serieinspirerad popkonst och en mängd unika Disneyföremål. Medresenärerna 

kände sig mycket nöjda och vederkvickta vid hemkomsten i höstmörkret. 

Den 4 november visades en film i Kulturrummet om Carl Larsson. På grund av sjukdom kunde Göran 

Gunér tyvärr inte komma till visningen av sin film om Carl Larsson, men filmen skickades till 

Alf som vikarierade som habil introduktör till filmen för de ca 40 personer som var närvarande. 

Dessutom visades en annan film av Gunér, ”Ut ur mörkret” som, med bilder och citat från 

dagböcker, beskrev hur årstidsberoende levnadsförhållandena var före elektrifieringen av 

belysningen. De båda filmerna framkallade många eftertankar.  

 

Månadens konstnär 

Visningen av Månadens konstnär har ägt rum både i Konstkuben i Kulturhuset i 

Folktandvårdens väntrum som under tidigare år. Nedan ses de konstnärer som ställt ut som 

Månadens konstnär i dessa båda lokaliteter:  

 
Månad Kulturhuset/Konstkuben Folktandvården 

 

Januari  Maria Jokitalo Arne Lind 

Februari  Johan Sandström Arne Lind 

Mars  Erik Wennerstrand Arne Lind  

April  Lisbeth Boholm Lena Björn-Svensson  

Maj   Cecilia Ömalm Lena Björn-Svensson  

Juni         Ina Almegård Britt-Marie Heidmark  

Juli                      Ina Almegård Britt-Marie Heidmark  

Augusti Ina Almegård Britt-Marie Heidmark 

September  Harry Modin Birgitta Nyhrén 
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Månad Kulturhuset/Konstkuben Folktandvården 

 

Oktober  Ingegärd Möller Birgitta Nyhrén 

November Lars Nyberg Karin Sandberg  

December Stefan Uhlinder Karin Sandberg 

 

Vallentunapaletten 

har under året utkommit med fyra nummer: 

 

nr 1 i mitten av januari, fyra sidor, färg, 

nr 2 i början av mars, två sidor, svartvitt 

nr 3 i början av maj, två sidor, svartvitt, 

nr 4 i mitten av september, fyra sidor, färg. 

 

Hemsidan - www.vallentunakonstforening.se, 

har liksom Tipsbloggen hållits uppdaterad med aktuell information. 

 

Slutligen vill styrelsen rikta ett stort tack till arbetsgruppernas medlemmar och till alla övriga 

medlemmar som bidragit till väl genomförda uppdrag under året! 

  

Vallentuna den 12 januari 2015 

 

Styrelsen 

 

 

 

 

Alf Åhbeck  

 

 

 

Stig Rybrink    Lennart Hallsten 

 

 

 

Gun-Britt Sandström   Hans Göransson 


