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Kära konstmedlem 
Så har det nya året börjat 
efter ett trivsamt och 
välbesökt årsmöte med ett 
spännande medlemslotteri. 
Glädjande nog behövde vi inte 
nyttja stadgeändringen för 
lotteriet eftersom bara en 
enda vinst gick till en medlem 
som varken var närvarande 
eller hade undvikit att lämna in 
en prioriteringslista. Kanske 
hjälpte det till att vi i år hade 
ordnat en digital priolista som 
användes av nästan 20 
medlemmar.  
Den nya styrelsen har träffats 
och rivstartat med att ta sig an 
kommande uppgifter, och 
extra glädjande är att vi redan 
nu har fått flera nya 
medlemmar i föreningen. Och 
visst har det nya året börjat 
bra. I början av mars hade vi 
visningen av SEB:s stora 
satsning på konst i det nya 
huvudkontoret. 
Arrangemanget blev 
fulltecknat, så om intresse 
finns kommer vi att ordna en 
ny guidning för dem som inte 
hade möjlighet att komma.  
 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

"MAMMA ÄR GALEN OCH PAPPA ÄR FULL" 
25 mars, kl 18.30 
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus 
 
Vi påminner om föredraget av den prisbelönta författaren Fredrik Sjöberg.  
En mer utförlig presentation finns i Paletten nummer 1 och på hemsidan. 
 
Välkommen till en spännande föreläsning. Ingen föranmälan och fri entré. 
 

 
Den 25 mars, kommer den 
prisbelönte författaren Fredrik 
Sjöberg till vårt Kulturhus för att 
hålla ett föredrag. Jag har sällan 
känt mig så road och uppspelt 
över en berättelse som när jag 
läst flera av hans böcker med 
sina fyndiga iakttagelser och 
originell språkbehandling. Det 
har varit en ren läsglädje. Jag 
hoppas att Sjöbergs presenta-
tion blir lika medryckande. 
 
Närmast därefter kommer 
Minnesutställningen om Allan 
Löthman på Galleri Freja, som 
du kan läsa om här i Paletten 
eller mer utförligt på vår 
hemsida. Titta gärna in på vår 
hemsida med jämna 
mellanrum så att du inte 
missar något evenemang. Du 
kan t.ex. redan nu anmäla dig 
till vårt besök vid Bonniers 
porträttsamling den 21 maj.  
 
Som du kanske hört blev en 
oljemålning av Gunnar Larsson 
stulen i januari i samband med 
nedtagningen av hans verk som 
vi ställt ut vid Vinterutställningen 
i Konstkuben. Det är första 

gången som ett konstverk 
har stulits från någon av våra 
utställningar, och det känns 
därför bra att kunna berätta 
att vårt försäkringsbolag 
kommer att betala oss 
praktiskt taget hela försälj-
ningsvärdet av målningen.  
 
Slutligen kan jag nämna att 
planeringsgruppen för vår 
årliga konstresa snart 
kommer att skicka ut en fråga 
till alla medlemmar om hur ni 
ställer er till två resealternativ 
för vår årliga konstresa. Om 
detta får du snart läsa mer. 
Med detta vill jag önska dig 
en skön och inspirerande vår 
med förhoppningen om att vi 
snart ses igen. 

 

 
 

AKTUELLA ARRANGEMANG 
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MINNESUTSTÄLLNING  OM ALLAN LÖTHMAN 
Torsdag 11 april klockan 19.00 
Galleri Freja, Skördevägen 9, Vallentuna.  

Många av oss är nog bekanta med den skicklige illustratören Allan 
Löthmans bilder. Hans verk kunde ses i veckotidningen Levande Livet och på 
omslag på ungdomsböcker mellan 1930- och 1960-talen. Löthman utbildade 
sig i USA, skapade tusentals bilder och levandegjorde äventyret för 
generationer av svenskar med sina illustrationer. Långt efter hans död har 
intresset vaknat för Allan Löthman och för hans kollegor som försåg 
veckopressen med utsökta illustrationer.  

Det är exakt 50 år sedan Allan Löthman gick bort, och Galleri Freja bjuder nu in 
medlemmarna i Vallentuna konstförening till exklusiv visning av en 
minnesutställning över Allan Löthmans liv och verk. Utställare är Inger 
Unnerstad, dotter till Allan Löthman.  

Visningen, liksom dryck och tilltugg som serveras, är kostnadsfri (med 
möjlighet att lämna ett frivilligt bidrag till galleriet för dem som så önskar). Ingen 
föranmälan krävs. Läs mer på vår hemsida vallentunakonstforening.se 

 

 

 

BONNIERS PORTRÄTTSAMLING 
Tisdagen den 21 maj klockan 18.00 
Nedre Manilla, Djurgården 
Nu när våren närmar sig vill vi påminna om den guidade visningen av Bonniers 
porträttsamling vid Nedre Manila på Djurgården. 
 
Bonniers porträttsamling inrymmer en imponerande mängd av berömda 
svenska författarporträtt med över 300 verk. Du har säkert sett flera av dem i 
skolböcker, tidningar eller tidskrifter, men det är här på Djurgården som de 
finns på riktigt. Du kan också köpa en vacker bok om porträttsamlingen som 
bara säljs här. 
 
Konstföreningen har bokat en guidad visning för max 40 personer. 
Visningsavgiften är 150 kr för dem som betalat årets medlemsavgift och  
200 kr för övriga.  
 
Medlemmar har företräde. Anmälan senast den 14 maj till 
info@vallentunakonstforening.se eller till Monica Hollstrand,  
tel. 070 - 342 41 49. Anmälningsformuläret på vår hemsida går också att 
använda. Observera att maxantalet snart kan vara nått, så vänta inte för länge 
med din anmälan. 
 

 

 

KALENDARIET 
 Måndag 25 mars klockan 18.30 
”MAMMA ÄR GALEN OCH PAPPA ÄR FULL” 
Kulturrummet, Vallentuna Kulturhus 
 
Torsdag  11 april klockan 19.00 
MINNESUTSTÄLLNING OM ALLAN LÖTHMAN 
Galleri Freja, Skördevägen 9, Vallentuna  
 
Tisdag 21 maj klockan 18.00 
BONNIERS PORTRÄTTSAMLING 
Nedre Manilla, Djurgården. 

 
Måndagen den 6 maj klockan 18.00 
SEB:s KONSTSATSNING MED SAMTIDSKONST 
Arenastaden Solna 
OBS : Endast vid visat intresse. Min 15 personer 
 
KONSTRESA 
med buss i slutet av sommaren – ännu på 
planeringsstadiet. 
 
Tisdagen 17 september, kl 18.00 
FOLKSAM's HUVUDKONTOR 
Favorit i repris.  
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HÄNT SEN SIST 
 

ÅRETS VINSTUTSTÄLLNING 
2-12 februari 2019 
 
Årets vinstutställning presenterades i 
Konstkuben i Vallentuna Kulturhus.  
 
Vid den välbesökta vernissagen  den 2 
februari presenterades de 16 verken 
intressant och informativt av 
inköpsgruppens representant Gun-Britt 
Sandström.  
 
Dessutom medverkade AnnSofi 
Pettersson, som berättade om sitt 
konstnärskap och sitt konstverk “Min 
förtrollade trädgård” - vinst nummer  9.  
 
Det visade sig senare att hon och den 
lyckliga vinnaren av hennes konstverk,  
fotograferades i samband med 
vernissagen. 
 
Vid årsmötet lottades 16 konstverk ut, 
och de flesta vinnare fanns på plats. 
Nytt för I år var att man kunde lämna 
prioriteringslistor digitalt vilket många 
glädjande nog hade gjort.   
 
Eftersom de nya reglerna om 
personskydd (GDPR) trätt I kraft, har 
samtliga vinnare givit sitt tillstånd till att 
vi kan publicera deras namn nedan. 

Vinstlott Vinnare   Vinst nr 
1  Anders Höök   4 
2  Anne-Marie Eklund  12 
3  Margareta Rurling  2 
4  Magnus Bard   7 
5  Eva Werndahl   8 
6  Nils Boström   5 
7  Katarina Hultheimer  3 
8  Stig Rybrink   13 
 

Vinstlott Vinnare   Vinst nr 
9  Inez Ström      9 
10  Marie Sparr      11 
11  Mats Nicklasson     16 
12  Leena Enbuske     5 
13  Bodil Sundberg     14 
14  Lennart Ström     10 
15  Gertrud Qvarngård      6 
16  Hanna Alvinen Fröberg  1 
 

GRATTIS, NI VANN! 
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ÅRSMÖTET 2019. 
 
Årets årsmöte som lockade 73 medlemmar leddes av Nils-Bertil Nilsson. Han klubbade  snabbt och 
smidigt igenom årsmötets punkter. Allt finns redovisat i årsmötesprotokoll som finns på 
www.vallentunakonstforening.se Där finns även alla övriga årsmöteshandlingar, och de som inte har 
tillgång till dator kan om så önskas få protokoll via post. 
 
 

SEB:s nya SATSNING med 
SAMTIDSKONST 
 
Det guidade visningen av SEB:s nya 
konstsamling besöktes av 32 medlemmar. Vår 
guide Martin Joanson lotsade oss runt i den 
spännande byggnaden och visade  delar av den 
konstskatt de nu besitter. Vid flytten till Solna 
såldes befintlig konst för ca 50 miljoner kronor, 
och nutida konst av företrädesvis kvinnliga 
konstnärer inköptes.  Här finns konst som väckt 
stort intresse i vida kretsar.  
  
Liselotte Watkins, född 1971, som bor och verkar 
i Rom, valde att som sitt bidrag skapa 
konstverket ”Porträtt ur den svenska 
konsthistorien, 2017. Collage 10”. 
 
Här har hon på sitt eget sätt tolkat några av de 
kvinnliga konstnärer som finns representerade i 
SEB:s samling. Nämnas kan bl.a. Marie Ekman 
Hilma Af Klint och Karin Mamma Andersson, Det 
var även spännande att få se arkitekturen från 
insidan, där ca 5 000 personer arbetar, och där 
konstverken valts med omsorg.  
  
Det var ett mycket uppskattat besök, mycket tack 
vare vår kunnige och inspirerade guide Martin 
Joanson.  
 
Eftersom detta besök tidigt blev fulltecknat 
planerar vi ett nytt besök 6 maj 2019. Anmälan 
om intresse till info@vallentunakonstforening 
eller till Monica Hollstrand på tel 070-342 41 49. 
Ni kan också skicka intresseanmälan via 
anmälningsformulär på hemsidan. 
 
 

 

 

 

FÖRENINGENS STYRELSE 2019 (Mer information finns på hemsidan) 
 
Lennart Hallsten, ordförande  Inköpsgrupp 
Stig Rybrink, vice ordförande  Stig Rybrink, Annika Adams,  
Karin Hammarqvist, sekreterare  Gun-Britt Sandström och Marie Sparr. 
Monica Hollstrand, kassör  Utställningsgrupp 
Magnus Bard, ledamot   Magnus Bard, Lena-Björn Svensson,  
Maj Norling, suppleant    Mats Nicklasson och Lennart Ålund 
Åsa Svidén, suppleant   Konst I Roslagen 

Stig Rybrink och Lena Björn-Svensson 
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MÅNADENS KONSTNÄR 
 

KONST I ROSLAGEN 
 

Folktandvårdens väntrum, Tuna Torg 4, Vallentuna 
Sedan många år tillbaka anordnar Konstföreningens utställningsgrupp utställningar 
med företrädesvis lokala konstnärer i Folktandvårdens väntrum.  
 
Utställare februari-mars är som tidigare meddelats Inger Strömberg, Vallentuna. 
Det finns alltså möjlighet att se hennes målningar månaden ut.. 
 
Utställare i april och maj är Karin Sandberg.  
Karin som bor i Vallentuna är pensionerad bildlärare, och hon ställer under perioden 
ut ett urval av sina akvareller. 

Vill du engagera dig för Konst i Roslagen? 
 
I drygt 20 år har konstnärer från Täby, Vallentuna och Österåker ordnat 
konstevenemanget Konst i Roslagen (KiR) med öppna ateljéer och samlingsutställningar.  
 
Evenemanget som pågår den första helgen i oktober månad varje år har vuxit alltmer, och 
det finns plats för flera personer att jobba i styrelsen för KiR. Är du intresserad?  
Hör i så fall av dig till Stig Rybrink, tel 08-511 719 41,  
eller e-post 08-51171941@telia.com för mer information. 
 
 

MEDLEMSAVGIFT 2019 

 

Det är glädjande att många nya 
medlemmar tillkommit även i år, och 
att så många ”gamla” medlemmar 
betalat medlemsavgiften för 2019.  
 
Här kommer en påminnelse till er 
som inte betalat medlemsavgiften 
ännu.  
 
Det krävs att man betalat årsavgiften 
för att få reducerat pris till våra 
arrangemang. Dessutom kan det 

underlätta för inköpsgruppen, som skall 
handla konst till medlemslotteriet.  
 
Var tionde medlem vinner ett 
konstverk, och vi brukar också lotta ut 
en närvarovinst vid årsmötet.  
 
Årsavgiften är 300 kronor 
Betalas till PG 81 59 31-1 
Notera namn på de personer som 
avses. 

VALLENTUNA KONSTFÖRENING 

c/o Rosengårdsvägen 183 186 33 Vallentuna 

www.vallentunakonstforening.se 

vkf@vallentunakonstforening.se 

PG 81 59 31- 1 / Org.nr 802444-2819 
 


