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Kära konstmedlem 

Jag hoppas de gångna 

helgerna har varit välgörande 

för dig och att du nu med lust 

och energi vill ta dig an de 

konstevenemang vi kommer 

att ordna under 2019!  

 

Programmet är ännu 

huvudsakligen på 

planeringsstadiet, men det 

kommer att fyllas med många 

intressanta arrangemang. 

 

Det har varit en hektisk period 

kring årsskiftet för oss i 

styrelsen och i arbets-

grupperna med arbetet kring 

den nya hemsidan och med 

fler utställningar än vanligt. 

Gå in och orientera dig på 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

 

VINSTUTSTÄLLNINGEN 

Konstkuben, Vallentuna kulturhus 

2 – 12 februari, 2019 

Vernissage lördag den 2 februari kl 

12.00. 

Utställningen har samma öppettider som 

biblioteket, och är bemannad med värdar  

kl 16-18 på vardagar och kl 12-16 på 

helger.  

Vid vernissagen kommer de 16 verken att 

presenteras, i närvaro av några utställande 

hemsidan, 

www.vallentunakonstforening.se 

så kan du läsa mer om vår 

verksamhet. En annan 

förändring är också att vi 

kommer att skicka ut 

Vallentunapaletten digitalt i nytt 

format. Vi räknar med att hitta 

rätt former för detta innan 

sommaren. 

Och nu närmar sig en av våra 

höjdpunkter – det årliga 

medlemslotteriet! Kom till 

vinstutställningen och se 

konstverken in natura, det är det 

absolut bästa sättet att skapa sig 

en uppfattning om vinsterna. 

Vinsterna ser du här i Paletten 

tillsammans med en 

nedladdningsbar priolista. 

Utlottning sker på Årsmötet 

som ni tidigare fått kallelse till. 

Vid årsmötet lottar vi i år också 

ut en närvarovinst  

Vi ser fram mot trevliga 

arrangemang tillsammans 

under året.  

 

Har du några frågor, tveka inte 

att kontakta mig, 

lennart.hallsten@gmail.com 

eller tel 076-0219868. 

 

 

 

konstnärer. Om du inte kan komma till 

årsmötet och själv välja eventuell 

vinst, kan du lämna in priolistor på 

olika sätt.  

Priolistor finns att tillgå när värdar 

finns på plats, och kan också lämnas 

ifyllda till dem. Information om andra 

alternativ finns på hemsidan. 

Ditt medlemsnummer för 2018 hittar 

du i Paletten 2018/4, men om du inte 

kommer ihåg det, kan värden hjälpa 

dig. 

AKTUELLA ARRANGEMANG 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2019 

Kulturrummet, Vallentuna kulturhus 

12 februari, kl 19.00 

Varmt välkommen till föreningens årsmöte med konstlotteri. Kallelse och 

dagordning är utskickade till alla medlemmar. Efter ordinarie 

årsmötesförhandlingar serveras kaffe/te med dopp. Kvällen avslutas med 

 dragning av vinster i medlemslotteriet, ringlotteri och medlemslotteri.  

Ladda med kontanter till fika och ringlotteri. 

 

Prioriteringslistor för de som inte kan närvara vid årsmötet kan lämnas via 

ombud, direkt till utställningsvärdar, eller skickas digitalt, senast dagen före 

årsmötet. 

SEB:s nya SATSNING med 
SAMTIDSKONST 
5 mars, kl 18.00 - 19.30 ca 

Stjärntorget 4, Arenastaden, Solna 

Föreningen har ordnat en guidad visning 

av SEB:s nya konstsatsning med 

samtidskonst.  

 

I samband med huvudkontorets flytt till 

Solna såldes all befintlig konst. I stället 

inköptes ca 200 verk av nutida 

skandinavisk konstnärer samt ett urval av 

de tio främsta svenska kvinnliga 

konstnärerna från de senaste tio åren, 

med bl.a. den aktuella Hilma af Klint.  

Enligt vår guide Martin Joanson är det 

"MAMMA ÄR GALEN OCH PAPPA ÄR FULL" 
25 mars, kl 18.30 

Kulturrummet, Vallentuna kulturhus 
Föredrag av den prisbelönta författaren Fredrik Sjöberg. Han är känd för 

sina framgångsrika, underhållande och bildande böcker, där han lyfter fram 

begåvade och bortglömda personer. Numera hittar Sjöberg sina 

fascinerande människoöden och familjehistorier inom bildkonsten. 

En försvunnen målning dyker upp efter nästan hundra år. Den föreställer 

två deprimerade 15-åringar på Franska Rivieran. När Fredrik Sjöberg ser 

tavlan anar han genast att den döljer en berättelse.  

 

Välkommen till en spännande föreläsning. Ingen föranmälan och fri entré. 

 

den ”coolaste samlingen 

i Skandinavien”. 

Anmälan senast den 3 mars till 

info@vallentunakonstforening 

eller till Monica Hollstrand tel 

070-342 41 49. Deltagarantalet 

är begränsat och medlemmar 

har företräde. 

 

Kostnad 50 kronor för 

medlemmar, 100 kronor för 

övriga.  

Betalas till Pg 815931-1 när du 

har fått bekräftelse från Monica 

per mejl eller telefon. 
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HÄNT SEN SIST 

 

KTH 

En blåsig eftermiddag i 

september gjorde vi ett 

besök på KTH. KTH är 

som ett konstgalleri med 

verk av det tidiga 1900-

talets främsta svenska 

konstnärer, alla utsedda 

av arkitekten Erik 

Lallerstedt. 

Vår guide Fredrik Liljeblad 

lotsade oss runt under 

nästan två timmar på ett 

mycket inspirerande och 

kunnigt sätt.  

Det fulltecknade 

studiebesök var mycket 

uppskattat, och flera av 

oss fick inspiration att 

göra fler besök på egen 

hand. 

 

Utställningsgruppen har kring årsskiftet inbjudit 

till två uppskattade och välbesökta 

utställningar i Konstkuben vid biblioteket i 

kulturhuset. 

 

Det inleddes med föreningens första Julsalong 

med verk av sex lokala konstnärer. Michael 

Anzengruber, Kaisa Essén, Jean.Pierre 

Saracco, Marjatta Saastamoinen, Peter 

Sherman och Josefina Wendel Carlsson 

visade verk i skiftande material och tekniker. 

Vid vernissagen, där nästan alla konstnärer 

närvarade, introducerade Lennart Ålund på ett 

inspirerande sätt såväl konstnärer som deras 

verk. Det blev en mycket givande och 

intressant tillställning och en uppskattad 

utställning. 

 

Med några dagars mellanrum var det sedan 

dags för Vinterutställningen Måleri och 

Grafik av Gunnar Larsson, ledamot i 

Konstakademien, lektor vid Konstfack och 

författare. 

Gunnar Larsson var med och hängde sina 

verk, och vid vernissagen den 5 januari 

berättade han engagerat om sin konst i en 

intressant dialog med vår egen Magnus Bard. 

Det blev också en intressant frågestund, där 

man fick nya infallsvinklar och förståelse för 

hur konstverken kommer till. 

Det är med stolthet vi noterar att vi har 

spännande utställningar i vår förening. 

 

 

FOLKSAM 

I slutet av oktober ordnade 

konstföreningen en visning 

av Folksams huvudkontor på 

Södermalm som invigdes 

1960. Byggnaden rymmer 

mängder av utomordentlig 

konst. 

Det som även bidrog till att 

besöket uppfattades positivt 

var den guidning som vår 

ciceron, Stig Karels, bjöd på 

under närmare två timmar. 

En kunnig och engagerad 

guide som beskrivit 

byggnaden i en bok som 

lottas ut vid årsmötet. 

Visningen på Folksam-huset 

blev fulltecknad och flera fick 

inte plats. Därför anordnar vi 

en ny visning i september 

2019. 

 

 

 

 

NATIONALMUSEUM 

Strax efter öppningen av Nya 

Nationalmuseum, efter fem års 

restaurering, besökte 

konstföreningen i november 

museet för guidning av den 

nyrenoverade byggnaden. Ett 

mycket omsorgsfullt och 

genomgripande arbete har 

utförts av över 50 yrkesgrupper 

och 3000 personer, allt till en 

kostnad av drygt 1,2 miljarder kr. 

Och publiktillströmningen har 

varit stor. Turligt nog kunde 

konstföreningens medlemmar 

slippa den långa kön som 

ringlade utanför muséet eftersom 

vi hade en bokad visning.  Vi 

blev en fulltecknad grupp som 

visades runt av en kunnig och 

engagerad guide, som berättade 

om museibyggnadens 

förändringar. 
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Folktandvårdens väntrum, Tuna Torg 4, Vallentuna. 

Utställare februari-mars 2019 är Inger Strömberg, Vallentuna. 

Inger är bl a medlem i Roslagsmålarna och i en akvarellgrupp på Karby Gård..  

MÅNADENS KONSTNÄR 

 

Om ni inte redan gjort det, så är det dags att betala in årsavgiften för 2019.  

Alla medlemmar som betalat årsavgiften för 2018 får våra nyhetsbrev även 2019 eftersom vi 

hoppas och tror att ni vill kvarstå som medlemmar i föreningen.  

Observera att årets medlemsavgift 300 kronor, som sätts in på pg 815931-1 skall vara betald  

för att man ska få ta del av våra reducerade entréavgifter. 

VINSTUTSTÄLLNINGEN 

2 – 12 februari 

Konstkuben, 

Vallentuna kulturhus 

Vernissage lördag 2 februari 

kl 12.00 

 

”MAMMA ÄR GALEN  

OCH PAPPA ÄR FULL” 
25 mars, kl 18.30 
Kulturrummet,  
Vallentuna Kulturhus 

MEDLEMSAVGIFT 2019 

 

KALENDARIET 

 
  

ÅRSMÖTE MED 
KONSTLOTTERI 
12 februari 2019, kl 19.00 
Kulturrummet,  
Vallentuna kulturhus 

 
BONNIERS 
PORTRÄTTSAMLING 
Tisdag 21 maj, kl. 18.00, 
Nedre Manilla, Djurgården 

KONSTSKATTER i  
SEB's NYA KONSTSATSNING 

MED SAMTIDSKONST 

5 mars, kl 18.00 – 19.30 
Stjärntorget 4, Arenastaden, Solna 
 
KONSTRESA 

med buss i slutet av sommaren – 

ännu på planeringsstadiet. 

 

FOLKSAM's HUVUDKONTOR 
Favorit i repris.  
Tisdagen 17 september, kl 18.00 

VALLENTUNA KONSTFÖRENING 

c/o Rosengårdsvägen 183 186 33 Vallentuna 

vkf@vallentunakonstforening.se 

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

www.vallentunakonstforening.se 
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Datum: ……..…  

Namn: ………………………………………………………………….  Medl. nr: ……... 

E-postadress: ……………………………………………………………………………...… 

Tel.nr:………………………………....... 

Nr Titel Konstnär Prio 

1 “Porträtt” Jan Naliwajko    

2 ”Uppå bron” Agneta Flock  

3 “ Skyline” Carina Hååg  

4 ”Sjöbod i Roslagskusten” Jessica Berg  

5 ”Kattmamman” Naemi Bure  

6 ”Maktens flaskfåglar” Anja Höglund  

7 ”Stilleben” John Button  

8 ”Tiger” Madeleine Pyk  

9 ”Min förtrollade trädgård I” AnnSofi Pettersson  

10 ”Family four” Anders Palmér  

11 ”Jag går min väg” Pia Edstedt  

12 ”Italiensk trädgård” Jussi  Taipaleenmäki  

13 ”Fjäderlätta steg” Aino Myllykangas  

14 ”Glasljusstake” Anna-Lena Kauppi  

15 ”Ring” Jan Dahlberg  

16 ”Utan titel” Max Book  
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Vinst nr 1. 
 “Porträtt”  
Jan Naliwajko   
Litografi.    70x90 
cm 

Vinst nr 2.  
”Uppå bron” 
Agneta Flock 
Litografi.    29x37 cm 

Vinst nr 3.      
“ Skyline”  
Carina Hååg 
Akvarell.     32x42 cm 

Vinst nr 4.  
”Sjöbod i Roslagskusten” 
Jessica Berg 
Akvarell.    32x42 cm 

  
 

 

Vinst nr 5. 
”Kattmamman” 
Naemi Bure 
Keramik.   12x15 

cm 

Vinst nr 6.  
”Maktens flaskfåglar” 
Anja Höglund 
Keramik.    Höjd 30 cm 

Vinst nr 7.  
”Stilleben”  
John Button 
Olja. 24x32 cm 

Vinst nr 8.  
”Tiger”  
Madeleine Pyk 
Litografi. 44x46 cm 

 

 

 

 

Vinst nr 9. 43x53 
cm  
”Min förtrollade 
trädgård I” AnnSofi 
Pettersson. 
Akvarell 

Vinst nr 10. 
”Family four”  
Anders Palmér 
Litografi    23x32 cm 

Vinst nr 11. 
”Jag går min väg”  
Pia Edstedt 
Etsning. 25x35 cm 

Vinst nr 12. 
”Italiensk trädgård”  
Jussi  Taipaleenmäki 
Litografi.    49x65 cm 

 
 

 

 

Vinst nr 13. 
”Fjäderlätta steg” 
Aino Myllykangas 
Collage. 42x48 cm 

Vinst nr 14. 
”Glasljusstake” 
 Anna-Lena Kauppi 

Vinst nr 15. 
”Ring”  
Jan Dahlberg 
Guld/järn Pärla: 
Akoya 

Vinst nr 16. 
”Utan titel”  
Max Book 
Litografi. 48x36 cm 
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