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MEDLEMSINFO – HÖSTEN 2020  

Kära Vänner!  

Vi har avvaktat myndigheternas rapportering och insett att det inte går att ha någon större 
sammankomst under hösten på grund av pandemin och därmed är också konstlotteriet och 
julfesten inställd. De medlemmar som har betalat in sina medlemsavgifter för 2020 får dem 
överflyttade till 2021.  

I styrelsen vill vi nu tänka framåtsyftande föreningen fyller 40 år och vi vill lyfta fram olika sätt 
att planera firandet under våren 2021. Mats Lindberg som är ny medlem i styrelsen tar emot 
förslag från medlemmar skicka gärna mail till busmats@gmail.com  

Vi följer utvecklingen i Konstnärshuset och det pågår fortfarande olika verksamheter och 
utställningar trots pandemin. Kontinuerligt uppdateras Konstnärshusets aktiviteter på hemsidan 
och just nu pågår Ulla Wests installation i Stora och Lilla galleriet. Konstnärshuset har nu också 
en ny konstnärlig ledare Alida Ivanov och curator Ashik Zaman deras uppdrag startades i augusti. 
Det pågår även en grupputställning ”Eldhunden” i det nya konstrummet som ligger i Stora 
Mossen.  

Konstnärshusets utställningar (se hemsidan www.konstnärshuset.org för hela programmet).  
I höst har vi inte gemensamma vernissage träffar och baren är stängd. Information om 
Konstnärshusets vänner och styrelsen kommer att uppdateras på den nya hemsidan under hösten.  

Medlemsavgiften för 2021 är 350 kr. Eftersom aktiviteter under 2020 är inställda för betalande 
medlemmar 2020 under detta ”pandemiår” innebär det att ingen ny årsavgift ska betalas in för år 
2021. Medlemsavgifterna 2021 ska betalas via föreningens postgirokonto PG- NR 8011-9 om 
man inte redan har betalat för 2020.  

Medlemsförmåner: Rabatter: 10% vid inköp av konst i Konstnärshuset. 10% vid inramning 
av konst Ramverkstan på Söder f.d E.H Glas och Ramar, Katarina Bangata 25, tel 08-641 81 
31och hos Galleri Gröna Paletten 30 %, Pepparvägen 20, Hökarängen tel 08-30 85 39 eller 
0760726787 (ring gärna Leif Eriksson för information om vägen).  

Krokiteckning: Konstnärshuset fortsätter med Öppen kroki o.b.s begränsat antal deltagare, krav 
på munskydd och att tänka på avstånd. Helgfria tisdagar kl 18:00-20:00 till en kostnad av 100 
kr/gång. Medtag jämna pengar, eget material och kom i tid. Öppen kroki med levande manlig eller 
kvinnlig modell, alla tecknare oavsett erfarenhet är välkomna. Ingen handledning erbjudes, men 
feedback kan förbokas efter sessionen, för 100 kr. Kontakta Sissel Wibom på tel 0707-496599 för 
mer information. 

Med en önskan om att alla mår väl under omständigheterna.  
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