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Kära konstmedlem 
Mycket har ändrats under denna 
pandemi. Även vardagliga 
sinnesintryck har blivit 
mångtydiga. Tänk dig följande 
scen: En vintrig, inglasad 
villaterrass där en liten grupp väl 
påpälsade personer samlas 
med en bunt papper i handen. 
De sätter sig i glest utplacerade 
fåtöljer med tjocka skinnfällar. 
Småprat, leenden, 
blombuketter, ångande 
tekoppar, minisemlor. Vad är 
det du ser och anar? En gäng 
frusna vinterbadare som firar 
årets första dopp? En munter 
fettisdagsträff inför den jobbiga 
fastan? Nej, ett årsmöte. År 
2021. 
 
Vårt offentliga årsmöte kunde 
utifrån te sig som en mindre 
privat tillställning med de 
restriktioner på tillträde som nu 
gäller. Begreppet offentlig har ju 
förlorat sin innebörd av allmän 
tillgänglighet. En närmare 
granskning av scenen skulle 
dock visa att den lilla gruppen 
helt följde våra årsmötesproce-
durer, vilka sen också följdes 
upp med ett traditionellt 
medlemslotteri.  
 
Årsmötet hade även föregåtts 
av en smakfull, givande och 
lagom besökt Vinstutställning i 
Galleri Freja. Så, trots allt, på 
viktiga punkter genomfördes 
årets årsmöte och medlems-
lotteri som förr. Den bristande 
publika anslutningen och  

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
  

samvaron får vi kompensera 
med en allmän föreningsträff 
framåt sensommaren. 
 
Årsmötet medförde vissa 
förändringar bland våra 
funktionärer och jag vill hälsa de 
nyinvalda mycket välkomna till 
vårt arbete: Julia Bergström i 
utställningsgruppen, Staffan 
Gantelius och Eva Ek Werndahl 
som revisor respektive 
revisorssuppleant samt Bo 
Schylander som ledamot i 
valberedningen.  
 
Givetvis vill jag också framföra 
vår starka erkänsla till avgående 
funktionärer som verkat i 
föreningen under många år: 
Lena Björn Svensson, Lars-Olof 
Hilmertz, Jan-Erik Forsberg, 
Hans Göransson, Bo Isakson 
och Staffan Rosander.  
 
Dessutom naturligtvis ett 
hjärtligt tack till Monica 
Hollstrand som ställde sin 
terrass till förfogande med 
varma fåtöljer och drycker samt 
försvinnande goda minisemlor.  
 
Slutligen ett stort tack till vår 
mötesordförande Nils-Bertil 
Nilsson som vant svingade 
klubban och skapade god 
stämning.   
  
Protokollet från årsmötet liksom 
årsmöteshandlingarna kan du 
läsa på hemsidan. Nu får vi se 
hur det går med vårt planerade 

program. Virusläget har 
tyvärr medfört att vi redan fått 
ställa in tre preliminärbokade 
arrangemang: Ett föredrag 
om Anders Zorn följt av en 
guidad visning av en stor 
Zornutställning, vilka båda 
skulle ha genomförts av 
Nationalmuseum, samt en 
filmafton med kulturfilmaren 
Anders Hanser. Vi får nu 
avvakta och se hur det går 
med Amatörutställningen och 
två arrangemang med 
Thielska galleriet om den 
spännande konstnären Axel 
Törneman som står närmast 
på tur under försommaren.  
Vi hoppas på det bästa. Har 
du några undringar, 
synpunkter eller förslag – hör 
av dig till mig:  
 
lennart.hallsten@gmail.com 
eller tel. 072-2216 511. 
 
Många vårhälsningar 
Lennart Hallsten 
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TILL MINNE AV EN FIN MAN 
 Alf	har	lämnat	oss	

	

För	några	dagar	sen	nåddes	vi	av	det	sorgliga	beskedet	att	

vår	förenings	tidigare	ordförande,	Alf	Åhbeck,	avlidit.	

	

Alf	var	i	många	år	en	mycket	aktiv	och	drivande	medlem	i	

föreningen.	2009	blev	han	sekreterare	och	därefter	var	

han	ordförande	under	åren	2012	-	2016.	Alfs	insats	för	

föreningen	var	enastående.	Han	var	en	osedvanligt	

skicklig	och	initiativrik	organisatör	och	han	skötte	

arrangemang	liksom	administration	effektivt	och	smidigt.		
	

Han	hade	en	utmärkt	kommunikation	med	medlem-

marna,	både	genom	det	uppskattade	nyhetsbladet	

Vallentunapaletten	och	genom	föreningens	hemsida,	vilka	

han	svarade	för	helt	på	egen	hand.	Dessa	publikationer	

utformade	han	skickligt	och	noggrant,	späckade	med	

aktuella	konstbegivenheter	och	han	bidrog	i	hög	grad	till	

att	utveckla	det	lokala	konstintresset.	
	

	Som	ordförande	skapade	Alf	med	sitt	kunnande	och	sin	

lågmälda	humor	trivsel	och	gemenskap	bland	både	

medlemmar	och	styrelse.		
	

Saknaden	efter	honom	är	stark,	men	minnet	av	honom	

fyller	oss	med	glädje	och	djup	tacksamhet.	
 
Styrelsen genom Lennart Hallsten	
 

 

Alf Åhbeck 
Målning av Lennart Ålund 

UTSTÄLLARE PÅ FOLKTANDVÅRDEN 
 
Folktandvårdens väntrum, Tuna Torg 4, Vallentuna 
Marjatta Saastamoinen 
April - maj 2021 
 
Marjatta har bott i Vallentuna i 34 år. Hon är sedan 8 år medlem i Galleri Freja, som hon driver 
tillsammans med flera vallentunakonstnärer. Hennes passion sedan barndomen är att teckna, 
måla och skapa på många olika sätt. Hon har målat olja, akryl, pastell och akvarell. På senaste 
åren har akvarell utmanat henne, för som hon säger ”man kan aldrig bli fullärd”. ”Det känns som 
jag är ute och erövrar världen och prövar olika tekniker.” 
 
Hon älskar att arbeta tillsammans med andra, och är förutom Galleri Freja med i flera 
konstnärsföreningar; Akvarellsällskapet Spray, Nordiska Akvarellsällskapet, Karbygrafikerna och 
Aqua Viva. 
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              Bilder från vinstlotteriets dragning 
 
 
 

HÄNT SEN SIST 
 

ÅRETS VINSTUTSTÄLLNING 
6-15 februari 2021 
 
Årets vinstutställning presenterades 
hos Galleri Freja I Vallentuna. 
 
Eftersom pandemin satt käppar i hjulet 
för visning i Konstkuben i Vallentuna 
Kulturhus, var vi så tacksamma över 
att Galleri Freja gav oss utrymme för 
denna utställning. 
 
Utställningen var överskådlig och fint 
preesnterad, och Folkhälsomyndig-
hetens  besöksrekommendationer 
respekterades 
 
16 vinster i varierande tekniker 
visades, och ett 70-tal medlemmar tog 
del av utställningen..   
 
Många medlemmar hade lämnat 
prioriteringslistor inför det kommande 
medlemslotteriet, som ägde rum i 
direkt anslutning till miniårsmötet. 
 
Glädjande var att ovanligt många 
vinnare fick sitt förstahandsval och och 
att endast 4 vinnare inte gjort några 
prioriteringar. 
 
 Lyckliga vinnare redovisas nedan, och 
de har all godkänt publicering i sann 
GDPR –anda.  

Vinstlott Vinnare      Vinst nr 
1  Lena Wallberg    14 
2  Elsy Vågeteg    10 
3  Carin Hultblad    11 
4  Lars Brattlöv      2 
5  Anne-Marie Eklund   15 
6  Johan Wahlén      7 
7  Inez Ström     13 
8  Anders Lindgren     8 
 

Vinstlott Vinnare       Vinst nr 
9  Inger Unnerstad       9 
10  Monica Hollstrand       4 
11  Enar Lundström     12 
12  Gunni Ström        6 
13  Gunnel Orselius-Dahl      5 
14  Birgitta Örtenblad Eriksson   16 
15  Birgitta Larsson           3 
16  Karin Edbom Lindelöf     1 
 

GRATTIS, NI VANN! 
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        Bilder från miniårsmötet, mötesordförande Nils-Bertil Nilsson, kassör Monica Hollstrand. 
        Foto: Magnus Bard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

FÖRENINGENS STYRELSE 2021 (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, Julia Bergström 
Magnus Bard, ledamot    Mats Nicklasson och Lennart Ålund 
Britt-Marie Bilfeldt, suppleant    
Åsa Svidén, suppleant   Konst I Roslagen: Lena Björn-Svensson, Inger Strömberg 

VALLENTUNA KONSTFÖRENING 

c/o Rosengårdsvägen 183, 186 33 Vallentuna 

www.vallentunakonstforening.se       vkf@vallentunakonstforening.se 

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

  
 

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 
Tisdagen den 16 februari 2021 klockan 15.30 
Ljungvägen 49, Vallentuna 
 
Lyckligtvis kunde årsmötet genomföras, men var under rådande omständigheter vitt skilt från 
tidigare år med endast 7 medlemmar närvarande. Till mötesordförande valdes Nils-Bertil Nilsson, 
som skickligt ledde årsmötesförhandlingarna under god och trevlig stämning.  
 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet, budgetförslaget för 2021 antogs och medlemsavgiften för 2022 
fastställdes till 300 kr. I ordförandebrevet på sidan1 beskrivs mötet mer utförligt. Allt finns redovisat i 
årsmötesprotokollet som finns på hemsidan. Där finns även alla övriga årsmöteshandlingar. 
 
Därefter skedde dragning i medlemslotteriet. 16 vinster lottades ut till lika många glada vinnare.  
 
Nedan ser ni hur mötesdeltagarna höll avstånd. (De två som sitter nära hör till samma familj.) 
 
 


