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Kära konstmedlem 
Strax före jul trodde jag att 
kulmen av elände och ovisshet 
var nådd. Men så var inte fallet. 
Smittan sprids fortfarande, 
viruset muterar och besöks-
restriktionerna är fortfarande 
strikta.  
 
Efter ett tidigare besked om att 
Konstkuben skulle hållas öppen i 
februari, ändrades beslutet 
plötsligt häromdagen om att 
Konstkuben åtminstone är 
stängd t.o.m. den 7 februari. 
Därmed får vi istället ha Vinst-
utställningen i Galleri Freja. Vi 
återkommer snarast om  
öppettider och tidpunkter när du 
kan träffa en värd. som du kan 
prata med och utväxla priolistor.  
 
Osäkerheten om Kulturhusets 
öppethållande gjorde att vi i 
styrelsen beslutade att hålla 
mini-årsmötet den 16 februari för 
max 8 personer på en annan, 
coronaanpassad plats. Du kan 
läsa mer om hur årsmötet går till 
på hemsidan och I utskicket med 
årsmöteshandlingarna.  
 
Vill du anmäla intresse om att 
delta vid årsmötet? Anmäl dig då 
senast den 27/1 till mig. 
 
Vi har tvingats ställa in några 
planerade evenemang under 
senvintern, men förhoppningsvis 
kan Amatörutställningen, ett par 
arrangemang om Axel Törneman 
samt Sommarutställningen 
genomföras, men än så länge är 
detta oklart.  
 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

De arrangemang som vår ordförande berättat om i sin medlemshälsning finns närmare beskrivna på vår 

hemsida www.vallentunakonstforening.se. En kortare beskrivning presenteras på följande sidor, och om 

någon av er har ytterligare funderingar går det bra att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns i 

ordförandehälsningen ovan eller via e-post vkf@vallentunakonstforening.se 

  
 

 

 

Vi får vara beredda på att ställa 
om och improvisera. Men i alla 
händelser hör vi av oss så tidigt 
som möjligt om kommande 
arrangemang.  
 
Något du kan ägna dig åt redan 
nu är att studera Peter Sherman 
och hans urstyva måleri på vårt 
digitala galleri på hemsidan, 
”Galleri Vallentuna”. 
 
Vi har en innerlig förhoppning att 
du och alla andra medlemmar, 
trots alla inskränkningar på vår 
verksamhet, vill fortsätta att vara 
en del av föreningen. Vi i styrelsen 
och arbetsgrupperna ska göra vårt 
allra bästa för att klara av 
svårigheterna och fortsätta att 
verka för att stimulera och 
upprätthålla medlemmarnas 
konstintresse.  
 
Vår inköpsgrupp inhandlar nu 
medlemsvinster till nästa års 
lotteri. Som tur är har föreningen 
ett visst överskott, men jag vill be 
dig att så snart som möjligt och 
senast den 31 mars betala in 
medlems-avgiften för 2021 på 300 
kronor . Medlemsavgiften är ju 
grunden för alla vinstinköp liksom 
för andra kostnader och 
försäkringar som föreningen har 
att betala.  
 
Jag har också ett ytterligare 
önskemål: Hjälp till att få fram en 
valberedning! Medlemmar i vår 
valberedning har gjort ett alldeles 
utmärkt arbete ända sedan 2013 
och den har även inkommit med 
förslag till funktionärer för 2021.  
 
 

Nu vill medlemmarna dock bli 
avlösta av en ny valberedning och 
de anser att övriga medlemmar i 
föreningen har till uppgift att 
komma med förslag till en ny 
valberedning. Så jag ber dig och 
alla andra: Om du kan tänka dig att 
ingå i valberedningen – anmäl dig 
till Lars-Olof Hilmertz, 
sammankallande i nuvarande 
valberedning, tel. 070-3438457 
eller larsolofhilmertz@hotmail.com 
  
Om du anser att någon annan i 
föreningen är lämplig för uppgiften 
– uppmuntra denne att anmäla sig! 
  
Så med detta, kära medlem, 
hoppas jag att vi snart kan träffas 
igen och att 2021 blir det 
ljusningens år som vi så länge 
väntat på! Har du några frågor, 
synpunkter eller förslag tveka inte 
att kontakta mig. 
 

Många varma vinterhälsningar 

Lennart Hallsten 

 

lennart.hallsten@gmail.com         

tel 072-221 65 11 

 

 

 

http://www.vallentunakonstforening.se/
mailto:vkf@vallentunakonstforening.se
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VINSTUTSTÄLLNINGEN 

Galleri Freja, Skördevägen 9, Vallentuna. (ingång från gården) 

6-15 februari 2021 (Ingen vernissage). Öppettider presenteras senare 

Eftersom Konstkuben fortsatt är stängd för besökare, arrangeras årets vinstutställning i Galleri Frejas 

lokaler. Besökstider och restriktioner vid besök meddelas senare. 

I år är det särskilt viktigt att du lämnar prioriteringslista, som du kan lämna på olika sätt. Listor finns 

att tillgå i utställningslokalen när värdar är på plats, och kan också lämnas ifyllda till värdar. Om du är 

osäker på ditt medlemsnummer för 2020 kan styrelsen fylla i numret efter inlämnandet.  

Du kan också lämna din prioriteringslista digitalt via hemsidan www.vallentunakonstforening.se. 

eller skicka till VKF c/o Karin Hammarqvist, Vallmovägen 27, 186 34 Vallentuna. 

 

 

 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE VERKSAMHETSÅR 2020 

Ljungvägen 49, Vallentuna 

16 februari 2021, kl 15.30 

Föreningens årsmöte med konstlotteri är i år coronaanpassat, 

vilket medför att endast 8 personer kan närvara. Kallelse, och 

årsmöteshandlingar är utskickade till alla medlemmar och de 

finns att läsa på hemsidan under rubriken ”om oss”. 

 

Eftersom det i år är ett avskalat möte, har styrelsen som 

ambition att som kompensation anordna en medlemsaktivitet 

med förfriskningar på sensommaren. Naturligtvis under 

förutsättningen att pandemin och folkhälsomyndigheten tillåter 

detta. 

  

Efter årsmötet sker dragning av vinster i medlemslotteriet. 

Prioriteringslista och presentation av vinster och konstnärer finns 

också på hemsidan. 

 

 

AKTUELLA ARRANGEMANG 

 

 

UTSTÄLLARE PÅ FOLKTANDVÅRDEN 
 
Folktandvårdens väntrum, Tuna Torg 4, Vallentuna 
Lena Nilsson 
Februari-mars 2021 
 
Lena Nilsson tycker om att skapa i keramik, och hon 
har egna kurser på hemmaplan i Vallentuna. 
Dessutom är hon Vedic art lärare i måleri. 
 
Lena har i huvudsak skapat bruksföremål genom att 
dreja. Under åren så har hon också testat nya tekniker 
såsom rakubränning.  
 

 

 

http://www.vallentunakonstforening.se/


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Folktandvårdens väntrum, Tuna Torg 4, Vallentuna 
Lis Wivanger 
November 2020-januari 2021 
 
Lis Wivanger var en konstnär som hittade sina motiv från landskapen i den lokala bygden i 
Vallentuna samt från Stockholm.  

Hon målade natur- och stadsmotiv i olja, ofta med skarpa kontraster och kraftfulla uttryck. Hon var 
elev på Konstfackskolan på 60-talet och deltog därefter vid ett flertal separatutställningar i bland 
annat Stockholm och London. Hon har även varit representerad vid olika samlingsutställningar och 
hos företag. 

                                     

 Mot gamla kvarnen, innan den brann ned, med vy från 
Örtagården över Kyrkfjärden. En flock skrattmåsar just 
anlända på Vallentunasjön. 

HÄNT SEN SIST 

 KONST I ROSLAGEN www.konstiroslagen.se 

Samlingsutställning: 19 september - 4 oktober. 

Konstrunda: 3-4 oktober Klockan 10-17 

 
I år genomfördes en coronaanpassad konstrunda, vilket bland annat innebar att 
den sedvanliga foldern ersattes med en digital presentation. Det visade sig i 
relation till tidigare år innebära att många fler nåddes av information via 
facebook, instagram och andra marknadsföringskanaler.   
 
Även P4 Radio Stockholm gjorde ett inslag den 19 september då 
samlingsutställningen i Vallentuna Kulturhus öppnade. 
 
I årets runda deltog 52 konstnärer, hantverkare och fotokonstnärer.  

KONSTUTSTÄLLNING MED TOMAS SEGERBLADH OCH RAINER 
TIHVAN 
12 december 2020- 31 januari 2021 
Konstkuben, Vallentuna kulturhus 
 
Årets vinterutställning var mycket uppskattad av de besökare 
som hann se den innan biblioteket oväntat stängde sina lokaler 
i januari.  
 
Flera medlemmar har tagit del av utställningen genom fönstret 
under den stängda perioden. Vi kan glädjas över att vi skall få 
tillfälle att se utställningen I konstkuben återigen i sommar. 
(Om pandemin tillåter.) 

 

 

 

Bild tagen vid utställningens hängning. 

Julia Bergström med sina alster vid 
samlingsutställningen i Vallentuna. 

http://www.konstiroslagen.se/
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c/o Rosengårdsvägen 183 186 33 Vallentuna 

vkf@vallentunakonstforening.se 

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

 

MEDLEMSAVGIFT 2021 

Om ni inte redan gjort det, så är det dags att betala årsavgiften för 2021. Observera att årets 
medlemsavgift 300 kronor, som skall vara betald senast 31 mars, sätts in på pg 815931-1.  Det är 
viktigt för vår inköpsgrupp att även tidigt på året kunna inhandla kvalitativ konst. Dessutom skall 
medlemsavgiften vara betald för att man ska få ta del av våra reducerade entréavgifter. 
 
Alla medlemmar som betalat årsavgiften för 2020 får våra nyhetsbrev även 2021 eftersom vi 
hoppas och tror att ni vill kvarstå som medlemmar i föreningen. 
 
 

GALLERI VALLENTUNA 

 Peter Sherman är den tredje konstnären som presenteras på hemsidan under rubriken Galleri 
Vallentuna. Där presenterar vi några gånger per år konstnärer med anknytning till Vallentuna. 
www.vallentunakonstforening.se 
 
Peter Sherman är född i London men bor sedan 50 år tillbaka i Sverige. Han är figurativ konstnär, 
fotograf och koreograf och fångar moment av rörelser som är flyktiga för de flestas ögon. Med sitt 
skickliga handlag förmedlar han dessa moment av rörelser och transformerar dem till någonting 
ganska unikt då de fångar dansens koreografi. Tavlorna karakteriseras av dansens figurer, rörelser 
och kroppars strama muskulatur, som genom dansens symboliska språk förmedlar korta ögonblick av 
rörelser. Vidare förmedlar de en rikedom av vardagliga känslor och uttryck som bildas genom 
dansarnas språk. 
 
Peter älskar att måla dansare. Han använder främst akryl men kan ibland inte låta bli att blanda in olja 
i sina tavlor. Peter arbetar också tillsammans med ett antal internationella koreografer och dansare. 
 
Peter, som också är porträttmålare, har deltagit i grupp- och separatutställningar i Frankrike, USA, 
England, Italien, Spanien, Belgien, Holland, Schweiz och Sverige. 
 
Kontakt 
Telefon: 073 679 2147 
E-mejl: peter@sherman.se 
Web: www.sherman.se 
 

 

                                        
         Peter Sherman   Dance Movements            New York 2009   

av Lennart Ålund 

http://www.vallentunakonstforening.se/

