
 

 

 

Å R S M Ö T E  
med konstutställning 

 
Hyresgästföreningen Södermalm tycker att det är riktigt roligt att få bjuda in dig 

 som medlem till årsmöte på Kroppens hus 
 

Söndagen den 26 mars kl. 16.00 
Registrering från kl. 15.30 

Lokal: Stadsgårdsterminalen vid Slussen (gamla 
Birkaterminalen), Kroppens Hus, entré E 

 
 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Handlingar kommer att finnas på plats samt vara tillgängliga på 
föreningens hemsida en vecka före årsmötet. Det går även att få dem skickade per e-post. 

 
Utdelning av förtjänsttecken och nyinrättat pris till lokala hyresgästföreningar,  

samt Södermalms ros- och rispris.  
Vi bjuder på fika. 

 
Från ca 17.30 till 18.30 finns möjlighet att få guidad visning och delta i någon aktivitet på 

Kroppens hus. Det går också att se utställningarna före mötet. Mer info på nästa sida. 
 

Välkommen! 
 

www.sodermalmsforeningen.se, e-post: kontakt@sodermalmsforeningen.se 



 

 

 
 

 
Interaktiv utställning på Kroppens hus 

- Ett möte mellan konst och medicin  
 

Medlemmar i Hyresgästföreningen inbjuds att i samband med föreningens årsmöte att  
delta i en upplevelsehybrid med interaktiva konstverk, utställning, samtal  

och medicinsk konstverkstad. Här möts konst och medicin kring de stora frågorna  
kring liv och död, sjukdom och hälsa. 

 
I konstverkstaden kan du fundera över kroppen med kroppen själv.  

Gipsa en tumme, gjut av din egen näsa, modellera ett hjärta. 
 

Besök utställningen före årsmötet som börjar kl. 16.00  
eller efter årsmötet ca kl. 17.30 då det även är guidad visning. 

(Kroppens hus öppnar kl. 12.00) 
 
 

Mer information finns på www.kroppenshus.se eller på facebook och instagram. Sök då efter  
Kroppens hus. 

 

Bakgrund 
Kroppens hus är en utforskande och öppen verksamhet som inleddes på Kulturhuset och sedan  
i höstas finns i den gamla tullen i Stadsgården. En plats för möten och samtal kring konst, kroppen  
och folkhälsa på olika sätt. 
 
Målet är att tillsammans med besökarna fortsätta utveckla innehållet i delar av lokalerna. Här  
samarbetar vårdpersonal, konstnärer, gymnasieelever, patienter, skådespelare och forskare för att 
tillsammans skapa upplevelser och visa utställningar.  
 
- ”Med konst kan vi berätta om medicin, kroppen och forskningsrön på ett mer lustfyllt sätt. Det  

är två världar man normalt inte tänker förenas” säger Anna Nordlander, infektionsläkare och 
initiativtagare. 

 
Kroppens hus finansieras bland annat av Kulturrådet, Stockholms stad, privata stöd och volontär- 
arbete. 
 


