
 
 

Vallentunapaletten 2020/2 

 
 
 
 
 
 

Kära konstmedlem 
Så har vi inträtt i ett nytt 
decennium, men det glada  
20-talet ter sig som avlägsen 
historia. Den stora världen med 
virus och annat tränger sig nu 
på med sin ovisshet.  
 
Rörelsefriheten hotas och 
funderingarna om framtiden 
virvlar runt. Möjligen kan lite 
förtröstansfull information om 
vår förening hjälpa till att värja 
vår hanterliga, lilla värld från att 
helt invaderas av den stora. Här 
följer därför lite info om vårens 
begivenheter i vår förening. 
 
Ett glädjande besked från 
kommunen var att föreningen 
för år 2020 tilldelats ett 
fördubblat kulturbidrag: Från 10 
000 kr till 20 000 kr. Det gör att 
vi kan genomföra fler 
evenemang i Vallentuna än 
tidigare.  
 
Först ut är ett föredrag i 
Kulturrummet om Lena 
Cronqvist och om hennes 
innehållsrika utställning med 
många nya verk på 
Waldemarsudde. Intendent 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

FÖREDRAG OM LENA CRONQVIST 
Torsdagen den 12 mars, kl 18.30. Fri entré 
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus  
Vi påminner om föredraget då intendenten vid Waldemarsudde Elisabet Hedstand kommer till 
Vallentuna. Hon berättar om Lena Cronqvist, och introducerar utställningen med hennes verk 
som visas på Waldemarsudde. Konstföreningen har bokat en guidad visning med Elisabet 
Hedstrand en vecka senare.  
  
En mer utförlig presentation finns i Paletten nummer 1 2020 och på hemsidan. 
Välkommen till en spännande föreläsning. Ingen föranmälan krävs. 
 

Elisabet Hedstrand som ordnar 
utställningen kommer ut till oss i 
Vallentuna den 12 mars och 
berättar om Cronqvist och om 
utställningen. Det får du inte 
missa. Föreläsningen följs 
sedan upp en vecka senare 
med en guidad visning av 
utställningen med Elisabet. 
 
Den 16 april kommer den kände 
och skickliga kulturfilmaren 
Anders Hanser till Vallentuna 
och visar och berättar om två av 
sina filmer: En om Anders Zorn 
och en om Julia Beck. Om detta 
unika filmarrangemang slår väl 
ut kan samarbetet med Hanser 
fortsätta nästa år. 
 
Vi har nu också fått bekräftelse 
från Nya Karolinska om att vi 
kan bese den stora konst-
samlingen där. Det sägs vara 
den enskilt största satsningen 
på offentlig konst som skett i 
Sverige! Den guidade visningen 
äger rum onsdagen den 13 maj 
kl 17 och snart kan du anmäla 
dig till visningen.  
 
Framåt försommaren följer 
information på hemsidan och i 

Paletten om sommarens och 
höstens aktiviteter. 
 
Till sist vill jag be dig att så 
snart som möjligt betala in 
medlemsavgiften 300 kr för 
år 2020. Det underlättar 
verkligen för vår inköpsgrupp 
om de i god tid vet för hur 
stort belopp de kan köpa 
konst för det kommande 
medlemslotteriet.  
 
Det är många som redan har 
gjort det ,och glädjande nog 
även flera nya medlemmar. 
Med detta vill jag önska dig 
en berikande vår i 
förhoppning om att vi snart 
kan träffas igen! 
 
 

 
 

AKTUELLA ARRANGEMANG 
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GUIDAD VISNING AV LENA CRONQVISTUTSTÄLLNINGEN 
Torsdag 19 mars klockan 16.00. Visnings- och entréavgift 
Waldemarsudde 
 
Föredraget om Lena Cronqvist följs upp med en guidad visning av den stora 
Lena Cronqvistutställningen på Waldemarsudde. Guide är även nu Elisabet 
Hedstrand. I utställningen ingår verk från 1960-talet fram till idag. Presentationen 
inkluderar ett flertal målningar från senare år, som aldrig visats publikt. 

Konstföreningen har bokat en visning för max 30 personer. Visningsavgiften är 
50 kr för de som betalat årets medlemsavgift och 100 kr för övriga. Medlemmar 
har företräde. Därtill kommer en reducerad entréavgift på 140 kr som betalas av 
var och en i muséets kassa. 

Anmälan senast 11 mars till info@vallentunakonstforening.se, eller till Monica 
Hollstrand, tel 070-342 41 49. Anmälningsformulär finns också på vår hemsida 
www.vallentunakonstforening.se. Observera att maxantalet snart kan vara nått, så 
vänta inte för länge med din anmälan. 

Visningsavgiften 50 kr (eller 100 kr) betalas till Pg 81 59 31-1 när du fått 
bekräftelse från Monica per mejl eller telefon.  

 

 

 

 

KONSTFILMER OM ANDERS ZORN OCH JULIA BECK 
Torsdagen den 16 april klockan 18.30. Fri entré 
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus 
Anders Hanser kommer personligen till Vallentuna och visar två av sina fina 
konstfilmer. Anders Hanser har en särskild koppling till Vallentuna, då han tidigt i 
sin karriär var ABBAs officiella fotograf. Sedan dess har han producerat ett otal 
filmer, varav flera belönats med priser. Han har själv belönats med bl.a HM 
Konungens guldmedalj för framstående insatser som fotograf. Nu berättar han 
själv i mellanakten om sin ”resa” som producent och fotograf. 
 
Anders bror min – Zorns syster berättar (60 min) 
Många känner till att Anders Zorn hade en segelbåt som hette Mejt, men få vet att 
den var uppkallad efter hans 21 år yngre syster. För första gången framträder nu 
Mejt genom sina dagböcker, och vi får möta hennes unika och fascinerande 
berättelser om livet på Zorngården. Närmare Zorn och hans tid har vi aldrig varit. 
 
Julia Beck – svunna minnen (25 min) 
Julia Beck var en av alla de konstnärer som på 1880-talet sökte sig till Paris och 
målarkolonin i Grez. Julia Beck har kallats ”den nya Monet”, men målade i själva 
verket sina näckrosdammar tio år innan Monet. Hon var en av sin tids mest 
framgångsrika kvinnliga konstnärer som var verksam i Frankrike. Året innan hon 
avled år 1934, erhöll hon Frankrikes förnämsta orden, Hederslegionen.  
 
 

 

 

 

Konstvisning på Karolinska Universitetssjukhuset I Solna 
Onsdagen den 13 maj klockan 17.00-18.00. Visningsavgift 
Samling Huvudentrén, Eugeniavägen 3, Solna 
Anna Hedin tar emot och guidar oss under en timme, där vi får ta del av den spännande konsten. 
Reservera datumet, så kommer mer information om anmälan och kostnad längre fram. Mer information 
kommer också inom kort på hemsidan. 
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HÄNT SEN SIST 
 

ÅRETS VINSTUTSTÄLLNING 
1-11 februari 2020 
 
Årets vinstutställning presenterades i 
Konstkuben i Vallentuna Kulturhus.  
 
Vernissagen vid årets Vinstutställning 
blev en mycket välbesökt tillställning. 
Kanske ett nytt vernissagerekord?  
 
Omkring 50 medlemmar hade sökt sig 
till vernissagen i Konstkuben, varför det 
blev härlig trängsel i den lilla lokalen.  
 
16 vinster i varierande tekniker 
visades, såsom målningar, grafik, 
skulpturer, smycken och trådslöjd.   
 
Gun-Britt Sandström från inköps-
gruppen berättade fängslande och 
utförligt om verken, som därmed 
berikades med ytterligare inblickar och 
perspektiv.  
 
Efteråt lämnade många nöjda 
besökare vernissagen med 
förväntansfyllda blickar riktade mot det 
kommande medlemslotteriet. 
 
Många medlemmar lämnade in 
prioriteringslistor i utställningslokalen, 
via mejl, eller digitalt via hemsidan. 
Lyckliga vinnare redovisas nedan, och 
de har all godkänt publicering i sann 
GDPR-anda.  

Vinstlott Vinnare      Vinst nr 
1  Silvia Riddersjö    14 
2  Anna Christina Ekholm  16 
3  Eva Holmström   10 
4  Siv Einerth    12 
5  Hans Göransson   15 
6  Birgitta Ericsson    3 
7  Agneta Falk     1 
8  Gunilla Bohlin    5 
 

Vinstlott Vinnare       Vinst nr 
9  Per Olof Blomberg     11 
10  Marie Holmström      2 
11  Britt-Marie Heidmark     9 
12  Ingela Dahlén       4 
13  Claes Ericsson       7 
14  Inga-Lill Trenter      8 
15  Klay Hilmertz          13 
16  Cecilia Rybrink     6 
 

GRATTIS, NI VANN! 
 

 

 



 
 

 
 
 

4 

Vallentuna konstförening 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

  

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 
Tisdagen den 11 februari klockan 19.00 
Kulturrummet, Vallentuna kulturhus 
 
Till årsmötet hade glädjande nog ett stort antal personer kommit, totalt 74 medlemmar. Till 
mötesordförande valdes Bo Schylander, som skickligt ledde årsmötesförhandlingarna under god och 
trevlig stämning.  
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, budgetförslaget för 2020 antogs och medlemsavgiften för 2021 
fastställdes till 300 kr. Två nya medlemmar invaldes som funktionärer: Britt-Marie Bilfeldt som suppleant 
och Britt-Marie Heidmark som medlem i inköpsgruppen. Årsmötet avslutades med att Maj Norling och 
Annika Adams avtackades för utomordentliga och viktiga insatser för föreningen. 
 
Efter årsmötet serverades ett läckert bord med förfriskningar, frukt och tilltugg. Därefter vidtog kvällens 
högtidsstund, medlemslotteriet. 16 vinster lottades ut till lika många glada vinnare. Några andra kunde 
trösta sig med vinster från ett utökat ringlotteri och med en närvarovinst. Allt finns redovisat i 
årsmötesprotokollet som finns på hemsidan. Där finns även alla övriga årsmöteshandlingar. 
 
 

FÖRENINGENS STYRELSE 2020 (Mer information finns på hemsidan.) 
 
Lennart Hallsten, ordförande  Inköpsgrupp: Stig Rybrink, Britt-Marie Heidmark, 
Stig Rybrink, vice ordförande  Gun-Britt Sandström och Marie Sparr. 
Karin Hammarqvist, sekreterare  
Monica Hollstrand, kassör  Utställningsgrupp: Magnus Bard, Lena Björn-Svensson, 
Magnus Bard, ledamot    Mats Nicklasson och Lennart Ålund 
Britt-Marie Bilfeldt, suppleant    
Åsa Svidén, suppleant   Konst I Roslagen: Lena Björn-Svensson, Kerstin Mattsson 

MEDLEMSAVGIFT 2020 
 Det är glädjande att många nya medlemmar tillkommit även i år, och att så många ”gamla” medlemmar betalat 
medlemsavgiften för 2020.  
 
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. Var tionde medlem vinner 
ett konstverk, och vi brukar också lotta ut en närvarovinst vid årsmötet. Det är värdefullt för inköpsgruppen att 
de så tidigt som möjligt på året kan inhandla konstverk till medlemslotteriet. 
 
Årsavgiften är 300 kronor - Betalas till PG 81 59 31-1 
Notera namn på de personer som avses. Betalas senast 30 mars 
  

VALLENTUNA KONSTFÖRENING 

c/o Rosengårdsvägen 183, 186 33 Vallentuna 

www.vallentunakonstforening.se       vkf@vallentunakonstforening.se 

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


