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INSÄNDARE. ”Tack underbara unga kille, som lugnade hispig tant.” SID 30

Flygplats eller ej – 
så tycker partierna
VALET 2022. Bromma flygplats har utretts tjugo gånger genom åren 
och i sommar kommer ytterligare en utredning. Hur vill partierna 
gå vidare efter det? Mitt i har ställt frågan och fått svar. SID 4–5
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167 konstverk ska  
locka besökare i vår

UTSTÄLLNING. Under pandemiåret 2020 
öppnade ett nytt konstgalleri i Stora Mossen. 
Nu hoppas vårutställningens arrangör, Ninna 
Cavallin, att Brommaborna ska hitta hit. SID 10

PLANER.  
Avstängd  
parkering vid 
Ängbybadet 
öppnar till 
sommaren SID 8

NYSTART. Burgerkiosk vill locka 
hungriga tågresenärer SID 8

ANNONS

KORSORD. Lös unika kryss varje vecka – var med och tävla om Trisslotter! SID 31

ÖPPET ALLA DAGAR

Bromma

KÖTTBULLEMACKA  
Brommas Egna. Ord. pris 40:-/st.
Erbjudandet gäller 9/5-15/5. P� t!
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STORA MOSSEN
Konsten är här. Ja, konsten är 
förstås ständigt närvarande, 
lite varstans.

Om du inte har möjlig-
het att ta dig till varstans kan 
du kanske söka dig till Stora 
Mossen.

Här finns en konsthall 
som nu under våren visar 
konstverk förfärdigade av 
konstnärer från hela landet.

Totalt 167 verk, varav fler-
talet är tavlor. En vårutställ-
ning, helt enkelt.

Ninna Cavallin, adminis-
tratör på Konstnärshuset, 
visar runt. En tavla har grön 
färg.

– Akryl på duk, säger Nin-
na Cavallin.

Tavlan är gjord av en 
konstnär från Stockholm.

Intill, ett konstverk av 
en konstnär bosatt på väst-
kusten, ett kollage. Här har 
konstnären bland annat an-
vänt sig av ett fotografi och 
blyertsteckningar.

Lokalen i Stora Mossen 
hyrs av Svenska konstnä-
rernas förening, en förening 
som egentligen hör hemma 
i Konstnärshuset på Små-
landsgatan inne i city.

Ninna Cavallin berättar 
att de fick frågan om att hyra 
lokalen i Bromma och tyckte 

att det är ett spännande kom-
plement till Konstnärshuset.

– Det är en möjlighet att 
visa projektet lite utanför vårt 
utställningsprogram. Och det 
är viktigt med konstscener 
även utanför tullarna.

Projekt på gång
I konsthallen, eller galleriet 
som Ninna Cavallin före-
drar att kalla det, har de haft 
flera utställningar sedan öpp-
ningen 2020. Under hösten 
ska Konsthögskolans cura-
torutbildning ha ett projekt 
i konsthallen, om textilier 
inom konsten.

Till den pågående vårut-

ställningen har konstnärer 
från hela landet fått skicka in 
ett konstverk var. Bland an-
nat finns en så kallad epoxi-
gjutning, där ett kretskort, en 
blomma och ett visitkort är 
ingredienser, ingjutna i just 
epoxi, härdplast.

– Återvunnet material, 
konstaterar Ninna Cavallin.

Vi går vidare.
På en vägg i ett rum bred-

vid hänger ett flertal porträtt-
målningar. Ett av porträtten 
har titeln Okänd kvinna.

– Olja på duk, säger Ninna 
Cavallin.

Konst och vård
Konstnärerna har inte alltid 
sitt skapande som heltidsjobb 
utan kan ha arbeten vid sidan 
om, som lärare eller jobb i 
vården.

Inget av verken som 
hängts upp på väggarna här 
i Stora Mossen har fått vara 

större än 60 gånger 60 cen-
timeter. 

Utrymmet på väggarna 
har satt begränsningarna. 
Konstnärerna har varit dis-
ciplinerade och har inte låtit 
konsten spränga regelverket, 
enligt Cavallin.

Men inte alltid.
– I några fall med någon 

centimeter mer, tillägger hon.
Galleriets besökare kom-

mer från hela Stockholm och 
även från utlandet. Bromma-
borna har däremot ännu inte 
hittat till konsthallen.

– Nej, inte riktigt än vilket 
vi tycker är tråkigt, så vi hop-
pas att de hittar hit nu.

Kolla in konst i 
en lokal hall i vår

 »Under pandemiåret 2020 slog 
ett konstgalleri upp portarna i 
Stora Mossen. Nu pågår där en 
vårutställning – och förhopp-
ningen är att Brommaborna ska 
börja hitta dit. 

Text: Anders Gustafsson I Foto: Stefan Källstigen

VÅRUTSTÄLLNING. Ninna Cavallin är en av arrangörerna från Konstnärshuset som håller i konstutställning i Stora Mossen. 

ÅTERVUNNET. Ett av konstverken, av Fritz Estebe, är i härd-
plast där återvunnet material gjutits in. 

PLATSAR IN. Även skulpturer finns bland konstverken som 
ställs ut. 

BLANDAT. 167 verk av konstnärer från hela landet ställs ut i galleriet i Bromma

Kort om konsten
 ●Åldern på konstnärerna 

som ställer ut i Stora  
Mossen är från cirka 20 år 
till 92 år.

 ●Endast yrkeskonstnärer har 
fått ställa ut.

 ●Konstnärerna kan jobba 
heltid med sin konst, eller 
ha ett deltidsjobb vid sidan 
om.

 ●Svenska konsntärernas  
förening bildades 1890 och 
har cirka 800 medlemmar.

 ●Konsthallen, galleriet, i 
Stora Mossen har öppet 
torsdag till lördag klockan 
12–16. Det är fri entré till 
alla utställningar.

 ●Den nu aktuella utställ-
ningen öppnade den 23 
april och pågår till 11 juni.

KÄLLA: SVENSKA  
KONSTNÄRERNAS FÖRENING

NYHETER · Bromma

Det är  
viktigt med 

konstscener även 
utanför tullarna.

LOKALT VERK. Untitled 
är namnet på detta 
verk, av konstnären 
Karl Patrci Näsman 
från västerort. 

UNG KO. Kalv heter detta 
konstverk av Amalia År-
felt, i olja på pannå.




