Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse för
år 2020 i Husby Konst & Hantverksförening.
I verksamhetsplanen för 2020 skrev vi:
”Inför 2020 fortsätter vi, i vår förenings anda att vara
en mötesplats över gränser, genom vår gemensamma nämnare; intresset att få utöva, visa upp och ta
del av andras och varandras konst och hantverk. Detta tar sig olika uttryck år från år.
Att som intresserad allmänheten få möjlighet att använda våra ateljéer och utställningsmöjligheter i våra
lokaler, att få ta del av gemenskap och samhörighet,
att erbjudas möjlighet att dela med sig av kunskaper
och erfarenheter; detta är en bra grogrund för god
integration och förståelse, människor emellan. Det är
detta vi vill fortsätta med!
Öppenhet/tillgänglighet/kontinuitet/långsiktighet/
en tillåtande inkluderande anda; detta bäddar för ett
framgångsrikt samhällsbyggande i det lilla men nog
så viktiga arbetet på lokal nivå som har positiva spillovereffekter även på regional nivå.”
Så kom pandemin... och hela världen blev drabbad,
och förstås även vi. Men trots att ingenting har varit
sig riktigt likt och med Folkhälsomyndighetens restriktioner att förhålla oss till har vi ändå haft Husby
gård öppet hela året, om än i reducerad skala.
Kafét har mer än någonsin blivit en kontaktpunkt och
det har inte gått en dag utan att någon besökare har
tackat oss för att vi trots allt har fortsatt ha öppet.
I denna verksamhetsberättelse vill vi visa vad vi trots
allt kunna genomföra detta märkliga år.

Vår organisation
Medlemmar

Antal betalande medlemmar vid årets slut var 185.
Medlemsavgift är 300 kr per kalenderår. Om medlemsavgiften betalas in oktober, november, december gäller medlemskapet även nästkommande år.
Som medlem har du många möjligheter till aktivitet
inom föreningens olika verksamheter. Nedan följer
ett urval av föreningens utbud:
Varje år anordnas en medlemsutställning i konsthallen som alla konstnärliga medlemmar är välkomna
att delta i, 2020 anmälde 53 medlemmar sitt intresse
att vara med. Trots pandemin genomförde vi utställningen med aktiva medlemmar som såg till att besökarantalet inte översteg Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. I kafét, som vi även kallar Galleri
Husby Gård, har medlemmar möjlighet att ställa ut.
Hela året var bokat men allteftersom året gick ställde
en efter en in sitt deltagande.
Föreningen köper in konst till en summa av 6.000 kr
av några konstnärsmedlemmar, dessa konstverk lottas ut bland deltagande medlemmar på det ordinarie
årsmötet. Under 2020 breddade vi deltagandet och
alla medlemmar, även om man inte var närvarande
deltog med sitt medlemsnummer.
Föreningen har ett stipendium på 10.000 kr som medlem kan söka, stipendiet ska gå till sin egna konstnärliga utveckling. 2020 var det Anna Sollevi som blev
utvald av extern jury.
Man får som medlem en gratistid i verkstäderna. Under 2020 var det söndagar från kl.12. Därutöver kan
man hyra verkstäderna för 40 kr/timma när lokalerna
inte har gruppverksamhet.
Kamratcirklar och kurser anordnas under året. Som
medlem kan man få hjälp med tillverkning av visitkort,
vernissagekort och affischer till en billig penning.

Vår verksamhets bedrivs i samverkan
med, och med stöd av:
Stockholms kulturförvaltning
Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
Sveriges konstföreningar
Statens Kulturråd
Svenska Bostäder
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Som medlem får man informationsbrev medförstahandsinfo om kommande arrangemang, man bjuds
på två fester per år och naturligtvis har man möjlighet att vara med och driva föreningen framåt genom
medlemsforum och möten.
Medlemmar får subventionerat fika i vårt kafé.
Föreningen förväntar sig engagerade medlemmar
som utefter sina möjligheter drar sitt strå till stacken
och hjälper till att föra verksamheten framåt.
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Hantverksbutiken

I anslutning till kafét ligger vår fina hantverksbutik,
där kan medlemmarna sälja sina alster. Föreningen
behåller 10 % av försäljningskostnaden och resten tar
medlemmen själv. Hantverksbutiken är en välbesökt
och uppskattad plats under föreningens arrangemang, konferenser och möten och ett utmärkt tillfälle att både visa upp och sälja sina alster, 26 medlemmar lämnar regelbundet in alster till butiken. Francina
Dalmulder-Larsson är sammankallande och ansvarar
för presentationen av inlämnade alster i hantverksbutiken, några gånger per år träffas butiksintresserade medlemmar och gör i ordning inför olika högtider.

T
HK Art group INSTÄLL

En grupp inom föreningen har gått samman för att
skapa möjligheter att ställa ut sin konst på andra
platser än Husby Gård för att på så sätt knyta nya
kontakter. Detta medför även att information om vår
verksamhet når ut till andra. Andra medlemmar har
samma möjlighet att gå samman och göra liknande.
Denna grupp består av 8-10 medlemmar. Under 2020
har det inte funnits möjlighet för dem att vara aktiva
pga pandemin.

Art & craftgruppen

Delvis Inställd verksamhet.
Många av föreningens keramikintresserade brukar
träffas en gång per månad, oftast första måndageftermiddagen i månaden. Då planeras det för kommande utomhusbränningar.
Vi har även gemensamma projekt såsom muggar och
assietter till kafét. Gruppen består av ca 15 medlemmar. Vi hann med några träffar under året och ett
flertal utomhusbränningar såsom raku, Ittagama och
järnkloridbränning.

STÄLLT
Medlemsaktiviteter IN

Husby gårds
hantverksbutik
där alla medlemmar får sälja sina
verk.
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2 medlemsforum planeras varje år. Under 2020 skulle
vi ha träffats 22 mars för att hälsa nya medlemmar
välkomna och för att titta på vår inköpta ramverkstad bl.a. Därav blev intet. Tyvärr fick vi även ställa
in det medlemsforum som var inplanerat till den 25
oktober.

Medlemsfester

Under 2020 kunde vi endast genomföra försommarens medlemsfest, den hölls i konsthallen och ute den
6 juni. Vi grillade och hade trevligt, omkring 20 medlemmar deltog. Det blev tyvärr ingen fest vid jultid.

TÄLLT
Städdag INS

Vi ordnade ingen gemensam städdag detta år.

Årsmöte

Årets ordinarie årsmöte hölls den 26 april och vi valde
att genomföra det på inplanerat datum. 18 medlemmar deltog fysiskt och 4 digitalt. Ny styrelse valdes
och verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse antogs. Det årliga konstlotteriet genomfördes och konstverk inköpta av medlemmar lottades
ut. På årsmötet kungjordes också vem som vunnit
årets stipendium. 2020 blev det Anna Sollevi.
Styrelse vald på årsmötet 26 april 2020:
Ordförande:
Catharina Söderberg
Ordinarie ledamöter:
Francina Dalmulder-Larsson
Arash Sajadi
Linda Rebane
Rolf S Nielsen
Suppleanter:
Elias Azzi
Sigyn Olsson
Rohangiz Kohandani
Revisorer:
Gunnar Sjödelius
Yngve Lindström
Revisorersättare
Svante Sundin
Valberedningen
Leif G Wikström
Zahra Ellie Ghasri
Sandra Mandell
Suppleant
Ingrid Strandin
Adjungerad på styrelsemötena är verksamhetsledare
Kerstin ”Piglet” Wikström.
Antal protokollförda styrelsesammanträden: 10 st.

Halvårsmöte

Halvårsmötet hölls den 7 december, då verksamhetsplan och budget antogs samt medlemsavgiftens storlek för det kommande året. Medlemsavgiften förblev
300 kr, vilket är samma summa som föregående år.

Anställda

Under året har vi haft fyra anställda som jobbat med
den dagliga skötseln av Husby Gård och med det
praktiska genomföranden av föreningens olika eve-

Rakubränning
följs nyfiket av
deltagare.
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nemang och projekt. För att verksamheten ska vara
fungerande är det många varierande arbetsuppgifter
som dagligen behöver skötas. Några av dessa är: lokalvård, löpande bokföring, kafé, konstutställningar,
konstpedagogisk gruppverksamhet i verkstäderna,
bokningar av lokaler, uthyrningar, administration,
nätverkande, ta hand om praktikanter mm. Dessa
och ett flertal andra arbetsuppgifter sköter föreningens anställda på daglig basis.

Arbetsträning

Ett samarbete med AF.
Att ha förmånen att ansvara för en anläggning som
Husby gård i en stadsdel med hög arbetslöshet förpliktigar. Vi vill vara en aktör som tar samhälleligt
an-svar i den mån vi förmår. I många år har vi erbjudit praktikplatser hos oss och under året har vi tagit
emot ett mindre antal arbetssökande i arbetsträning
eller sysselsättning. De har hjälpt till i kafét och ute
i verksamheten och vi har även ägnat viss tid åt att
träna praktisk svenska.

Sommar-, höstlovs- och jullovsjobbare

Vi har under året tagit emot lite färre ungdomar än vi
brukar pga pandemin. Men 6 ungdomar har anställts
av stadsdelsförvaltningen men haft sin placering hos
oss. De hjälpte till med Art Camp och i kafét.

Utställningar
Husby Konsthall

Föreningen har organiserat utställningsverksamheten som så att en representant från styrelsen, verksamhetsledaren och medlemmar ingår i utställningsgruppen.
Gruppen går igenom ansökningar och fångar upp
tips och idéer på relevanta och för området, allmänheten och medlemmarna intressanta konstnärer och
utställningar. Som alltid strävade vi efter en mångfald
i uttryck och praktiker.

Från utställningen
Mina drömmars ort i
Husby konsthall.
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11.1 – 2.2 Lesbos - Ett slags limbo av Angelica Harms
Året inleddes med fotoutställningen Lesbos ett slags
limbo av Angelica Harms. Som besökare fick man en
inblick i den situation som råder i det största flyktinglägret i Europa. (Bara några månader efter utställningen brann hela lägret och situationen blev än
värre för alla de tusentals människor som lever där.)
Besökare: 138
8 -16.2 Det intima kliver in i det offentliga av
Iryna Hauska.
Iryna ville med gamla hantverks- och textiltraditio-

ner, i samtal och med form, färg och taktila uttryck
skapa en varm fantasivärld tillsammans med unga
med återvunnet material såsom begagnade strumpbyxor. Utställningen växte fram efterhand. Barn och
vuxna deltog på hennes workshop. (Bild finns, Sven)
Besökare: 143
29.2-22.3 Joakim Heidvall och Niklas Karlsson
Joakim Heidvall målar former där förhållandet dem
sinsemellan skapar ett narrativ. Formerna kan ses
som figurer eller kroppar men även läsas som en enkel lek med det grafiska uttryckets estetik, en logotyp
gjord för en framtid olik vår egen.
Niklas Karlssons arbete kretsar kring att undersöka
materialitet och yta i fältet mellan måleri och skulptur.
Det är ett abstrakt måleri där han hämtar inspiration
från grafiska detaljer, material i tillverkningsindustrin,
arkitektoniska element eller texturer och fragment i
vår omgivning. I sina målningar söker han ofta något
fysiskt där målningen närmar sig objektets natur.
Genom att fokusera på geometriska mönster och repetitiva system utforskas materialitet, form och rum.
I sitt arbete söker han spännvidden och dynamiken
mellan det spontana och enkla och ett mer noggrant
genomarbetat uttryck. Arbetsprocess, material och
temat vävs ihop och blir lika viktiga delar i det färdiga
verket.
Under denna utställning deklarerade WHO att covid-19 nu är en pandemi och detta påverkade antalet
besökare och vi fattade beslut om att inte genomföra
några fler utställningar under våren utan avvakta utvecklingen.
Besökare: 175
När första utställningen för hösten närmade sig beslutade vi att öppna men med noggranna förhållningssätt.
22.8-13.9 Medlemskonstutställning
Rekordmånga, 56 stycken, medlemmar anmälde intresse att vara med i år! En härlig blandning av keramik, måleri, tovat, foto mm. Det funkade jättefint
trots de begränsningar och viss väntan att få komma
in som gällde pga de restriktioner vi ju naturligtvis
var tvungna att följa.
Besökare: 659
19.9–11.10 Shadow government av Johan Söderström
Här hade vi planerat en samskapande utställning med
den Tanzanianska konstnärinnan Neema Mjengwa
och hennes kvinno- och barngrupper i Bagamoyo
på distans tillsammans med Anna Sollevi och hennes

Iryna Hauska framför ett av sina verk.
Från utställningen
Det intima kliver in
i det offentliga.
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kvinno- och barngrupper i Husby. Den utställningen
blev inställd och förhoppningsvis genomförd 2021.
Istället kunde vi genomföra Johan Söderströms utställning.
Johan Söderström jobbar med materialet spackel och
är intresserad av processbaserat måleri och i människans ensamhet.
Denna utställning handlade på sätt och vis om det
främmande i oss själva, hur vårt självmedvetandeoch självkontroll på många sätt är en fasad och att
det finns krafter inom oss som vi inte förstår eller har
ägarskap till men som ändå på något sätt är en del
av vad vi är. Detta återspeglas i vårt förhållande till
omvärlden. Hur element i den känns främmande/
skrämmande, och att vår rädsla/avsky för detta uppstår ur, eller förstärks av, vår rädsla för det främmande
i oss. Beskarna fick på vernissagedagen vara delaktiga i en tavlas tillkomst! (Har bild på detta, Sven)
Besökare: 351
17.10-8.11 Rum för fridlysta av Julia Olofsson och
Anna Persson
Detta var deras första gemensamma utställning men
de har under en längre tid följt varandras konstnärskap
som på olika sätt har gemensamma beröringspunkter.
Konstnärerna har båda ett intresse för det som en gång
varit, vad som kommer därefter och vad som finns
däremellan. Verken i utställningen utgick till stor del
från handen och tecknandet, video och installation.
Besökare: 385
15.11-22.11 Mina drömmars ort – ett ungdomskonstprojekt
”-Ni kommer alla få åka på en resa. Okej, är ni med?
Blunda så åker vi”. Genom denna resa började ungdomskonstprojektet Mina drömmars ort där målet var
att genom nyfikenhet, lek och lust, tillsammans skapa
modeller av hur ungdomarnas drömorter såg ut.

Del av målning
av Raid M. Hattab
från föreningens
medlemsutställning.
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För att skapa drömorterna användes olika material
och tekniker såsom måleri, origami, teckning, digitalt
skapande (film och foto) samt digital teknik där svampar, fjärilar och broar tillverkades med 3d-pennor.
Resultatet efter fem dagars byggande i konsthallen
blev bland annat en kvittrande fjärlisort, en mossö
och en vulkanby som ställdes ut.
Besökare: 126

Galleri Husby Gård

I Galleri Husby Gård/Kafét kan man som medlem ställa
sig på kö för att ställa ut. Under 2020 kostade det 250 kr
för en två veckors period. Från och med 1 januari 2021
höjs kostnaden till 500 kr för en två veckors period.

Under 2020 var hela året fulltecknat men pga pandemin var det många som sa återbud, men nedanstående genomförde trots allt sina utställningar:
11.1–26.1 Mina Dastanian, Elaheh Abbasibouroujerdi, Nadia Samavati, Sahar Fallahtoori och
Azadeh Parsaei
1.2 –16.2 Francina Dalmulder-Larsson
22.2–8.3 Nedal Sawas
22.8–6.9 Rohi Kohandani och Yacob Jokhadar
3.10– 8.10 Helen Svendgaard
24.10 – 8.11 Kerstin Erlandsson
14.11–29.11 – Fernanda Melgarejo
5.12 – 20.12 Majid Al Khamisi
Totalt antal besökare i kafét och alltså även besökare
till dessa utställningar var: 10.495 personer

Återkommande större
arrangemang
LLT
Hitta i ditt Husby INSTÄ

Ett samarrangemang inom Husby Kulturkvarter för
området skollediga påsklovsfirade mellanstadiebarn.
Arrangemanget genomförs som en tävling där
barnen går runt till alla deltagande kulturaktörer
och svarar på frågor om respektive verksamhet och
utföra olika aktiviteter. Tävlingen pågår en eftermiddag under påsklovet och avslutas med äggmålning
och äggpickningstävling, fika och prisutdelning.
Men av detta blev inget under 2020.

TÄLLT
Valborgsfirande INS

Sista april brukar vi, tillsammans med Husby socialdemokrater och Norra Järva Stadsdelsråd anordna
valborgsfirande. Vi brukar ha 5-kamp för barnen,
vårtal av någon av våra lokala kändisar, musikuppträdande både vid elden och inne i kafét.
Många goda krafter brukar hjälptas åt att vakta
elden och även att släcka den!

LLT
Loppis INSTÄ

På Mors dag, sista söndagen i maj brukar det vara
det dags för den årliga vårloppisen. Boende inbjuds
att sälja sina begagnade saker i trädgården. Förr
var denna helg den solsäkraste på hela våren, men
de senaste åren har regnet hotat de flesta av dessa
loppisar och det har inneburit att det som förut var
en stor och välbesökt loppis nu krympt väsentligt. I
år kunde vi inte alls genomföra loppisen men pga av
pandemin.

Ett av Fernanda
Melgarejos hjärtan
från utställningen i
Galleri Husby Gård.
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ÄLLT
Husby Gårdsdagen INST

Den 21 augusti skulle vi ha genomfört Husby Gårdsdagen tillsammans med flera olika aktiva aktörer
i Husby, bl.a Norra Järva stadsdelsråd och Husby
Kulturkvarter. Under dagen erbjuder vi program
för hela familjen; för barnen 5-kamp, fiskdamm och
ansiktsmålning. I år blev allt tyvärr inställt, men vi
lyckades åtminstone genomföra medlemskonstutställningen inne i konsthallen!

LT
Ljus i Husby INSTÄL

Ljusfesten har blivit en angelägenhet för många
Husbybor. Den är ett samarbete inom Husby Kulturkvarter. I år kunde vi tyvärr inte genomföra arrangemanget på grund av Covid-epedimin.
Starten brukar vara uppe i Husby centrum där barnen
får ficklampor och tillsammans promenerar man ner
till Husby Gård där vi välkomnar med tända ljuslyktor
i hela trädgården och eldkorgar. Vi bjuder på varm
saft och piroger. Mittiprickteatern brukar stämningsfullt läsa upp texter som barn och vuxna skrivit om
ljusets betydelse. Det brukar vara musikuppträdande
och till sist en eldshow.

STÄLLT
Jul i vårt hus IN

En av våra traditionella arrangemang är Jul i vårt hus
med julens smaker och dofter, pepparkakshusutställning som barn och vuxna lämnat in pepparkakshus
till. Man brukar också få pyssla; göra bivaxljus mm.
Hela huset var som vanligt julsmyckat och charmigare än någonsin. De tomtar som brukar glädja barnen
fick vila i år. Inte heller hade vi workshops öppna.
Detta år blev verkligen annorlunda då inget av våra
traditionella större arrangemang kunde genomföras.

Kontinuerlig skapande verksamhet
Nytt i verkstadsbyggnaden

Något ljus i Husby
blev det inte på
grund av Covid-19.
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Nytt är den ramverkstad föreningen köpte in i
december 2019. Tyvärr fick vi inte till någon genomgång av säljarna pga sjukdom under året, så maskinerna har stått oanvända, men kommer tas i bruk
under 2021.
Till keramikverksamheten fick vi del av ett upprustningsbidrag från Kulturförvaltningen till inköp av en
lerkran, denna har redan betytt mycket för återvinningen av lera i verksamheten.

Art Camp

Barnen i vårt område är uppväxta med möjligheten
att delta i Art Camp som är den kostnadsfria skollovsverksamheten där barn från 9 års åldern och uppåt
kan prova att skapa i olika material.
Detta är ett samarbete med Rinkeby-Kista sdf och
under sommarlovet vill även med Svenska Bostäder
vara med och stödja verksamheten.
Under ett år har vi 5 Art Camp, på jul-, sport-, påsk-,
sommar- och höstloven. I år blev det förstås lite annorlunda där vi lyckades genomföra all lovverksamhet om än på lite nytt sätt. Första dagarna på året
hade vi Art camp som vanligt då hade inte pandemin
slagit till. Även sportlovet gick att genomföra som
vanligt. Under påsklovet var vi utomhus med lekar
och spel och frösådd. Vi fick också besök av Husbybadet som höll i ett gympapass med oss.
Under sommaren deltog fler barn än någonsin förut
och under höstlovet kunde vi även då genomföra
verksamheten, barnen fick jobba med papier maché
och sydde munskydd, drejade, experimenterade och
målade. Under de sista dagarna på året, när jullovet närmade sig, kom strängare rekommendationer
från Folkhälsomyndigheten och valde vi att ge barnen pysselpåsar med dagliga uppdrag, instruktioner
och material istället för att ha öppet. En dag hade
vi 5-kamp ute med korvgrillning och prisutdelning.
Totalt deltog 792 barn i Art camp (285 unika deltagare) under året.
Idén med Art camp är att erbjuda kostnadsfri meningsfull verksamhet för skollediga barn som inte har annan
fritidssysselsättning ordnad och där vi vill
erbjuda nya lustfyllda upplevelser inom konst och
hantverk. Vi kan erbjuda keramik och måleri, grafik, experiment, batik, betong, naturlig färgning, pyssel mm.
Sista dagen på sommarlovet får barnen visa sina alster i en endagsutställning.
Fram till slutet av augusti 2020 hade vi ett samarbete
med Rinkeby -Kista sdf i ett IOP (idéburet offentligt
partnerskap) när detta tog slut fick vi söka nya medel
för hösten och vinterns verksamhet och kunde göra
det gnom det Föreningsbidrag som förvaltningen
har. Vi blev beviljade medel!

Barngrupper i keramiken

INSTÄLLT

Förskolorna Akalla Hill och Fyrtornet påbörjade kursverksamhet i keramik för sina 5-åringar, men avbröt
när pandemin bröt ut

Keramikresultat
från sommarens
Art Camp som vi
lyckades genomföra trots allt.
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Ungdomsgrupp

Föreningen sökte och fick medel från Rinkeby-Kista
sdf föreningsbidrag, för 4 olika ungdomsprojekt.
Art camp under höst- och jullov.
En tjejgrupp som skulle få jobba med naturlig färgning i samband med vår inplanerade utställning med
Neema Mjengwa från Tanzania.
Konstakuten som skulle besöka ungdomsgårdar under hösten. Detta blev tyvärr inställt.
Mina drömmars ort, ett projekt där ungdomar skulle
få lära sig om stadsplanering och sedan själv få skissa sina drömmars ort. Deras idéer blev sedan till en
veckolång utställning i konsthallen.
Vi kunde genomföra allt detta utom Konstakuten där
vi inte fick till rätt kontakter och kunde inte komma in
till ungdomsgårdarna.
Dessutom sökte vi och fick medel från Kulturförvaltningen för ett annat ungdomskonstprojekt med våra
äldsta ungdomar. Deras projekt gick under namnet
Design4Husby och innebar att skapa en förändring/
upplevelse genom designtänk. Under en workshop
fick ungdomarna tänka kring hur de ville jobba med
temat ”ljus” där resultatet blev en mindre ljusshow
ute i trädgården framför gården. Träden belystes och
lyktor hängdes runt gårdens byggnader. Teaterscenen fylldes med dikter och texter om ljus och hopp
samt belystes med ljus. Reflexer delades ut till besökare för att bättre synas i vintermörkret.
Antal deltagare i dessa ungdomskonstprojekt var 5
ungdomar som träffades vid 5 tillfällen.

LLT
Öppna verkstäder INSTÄ

Ett interaktivt
verk från utställningen Mina drömmars ort.
11

En halvdag i veckan inbjuder vi i första hand boende
till en kostnadsfri drop-in verksamhet i verkstäderna.
Endast materialkostnad tillkommer. Deltagarna får
under en termin prova på keramik och måleri och
tanken är även social samvaro och möjlighet att knyta nya kontakter. Om de vill får de bli medlemmar i
vår förening för att fortsätta med sitt skapande och
stödja verksamheten. Genom öppna verkstäder har
många av våra nuvarande medlemmar hittat vägen
in till föreningen.
Vi ställde in från 11 mars och vårterminen ut men
öppnade igen 26 augusti och hade öppet till 9 december. Besökare: 250 besök av 21 unika besökare
(då är endast de deltagare räknade som gått regelbundet, därutöver har ca 15 st kommit och endast
deltagit någon gång.)

Konstakuten inom IOP

Vår nya satsning Konstakuten med besök på ungdomsgårdar, aktivitetscentrum för äldre samt på
Husby och Rinkeby torg kunde genomföras till viss

del och blev en bra erfarenhet för oss att ta lärdom
av, men vi behöver utveckla idén mer och knyta fler
kontakter för att lyckas bättre!
Den enkla tanken är att gå ut från Husby Gård och
söka upp dem som inte söker sig till oss med en mobil skapande verksamhet med material, handledning
och inspiration.

Workshops

2020 upptäckte några nya verksamheter oss:
HOPPET
En verksamhet som arbetar motiverande mot arbete och studier med fokus på de små individuella stegförflyttningarna för dig som deltagarna.
Hoppet är ett delprojekt i ESF-projektet “Rätt stöd för
mig!” som stöds av Europeiska socialfonden, ESF.
7 personer från denna verksamhet kom till oss för att
testa olika typer av skapande, det blev grafik, acrylic
pouring, glasfusing och keramik.
Praist
En verksamhet inom Spånga-Tensta sdf som vänder
sig till personer med psykisk ohälsa och/eller en neuropsykiatrisk funktionsvariation. En grupp på 8 personer
kom till oss en dag i augusti för att jobba med keramik.
FA´s sommarkollo
Frälsningsarme´n har i Akalla bedrivit en kvinnoverksamhet i många år. Nytt är att de även startat en
mansgrupp och nu även sommarkollo. En dag under
Art camp kom de med 6 barn till vår verksamhet och
provade på det vi hade att erbjuda.
Café U från Bromma
En avdelning inom Bromma sdf har besökt oss vid
flera tillfällen under loven med en grupp ungdomar
från Bromma. De är mycket intresserade av keramik
och vill återkomma gång på gång.
Idrott- och kulturläger på Vässarö
En dag under sommaren var vi inbjudna att leda skapande verksamhet för lägerdeltagarna, både barn
och deras föräldrar. Det var i Kista SCs regi i samarbete med Familjehuset. Det blev en givande dag med
många nya möten och upplevelser. Detta var nog
bara början!
Kulturskolan sommarkollo med filmstudio
Kulturskolan hade sommarkolla utomhus bakom
konsthallen, de skötte sig helt själva, vi bistod med
möjlighet att fixa mat i konsthallen under de dagar
de var där.
Folkets Husby hade kreativt tugg
Likaså hade Folkets Husby utomhusverksamhet för

Konstakuten
ryckte ut men inte
så mycket som vi
hoppats.
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äldre tjejer ute på ängen vid Husby Gård. Vi lånade ut
tält åt dem, för övrigt skötte de sig själva.
Art movement
En ny kontakt vi fått under 2020 är med Art movement, en religiöst och politisk obunden organisation
som möjliggör konstnärliga möten mellan människor med olika erfarenheter och bakgrunder. Det gör
dom genom att erbjuda kreativa workshops, besöker
ateljéer, utställningar eller går på stadsvandringar. Vi
har träffats några gånger och har börjat spåna om gemensamma framtida samarbeten, först ut blir sommarens Art camp och Kulturfestivalen under 2021.
Kista Folkhögskola
Under några veckor kom elever och en lärare från
Kista Folkhögskola för att jobba med lera. De avbröt
arbetet i mars då pandemin bröt ut vilket innebar att
det blev färre gånger än de tänkt sig.
Franstorps verkstäder
Här arbetar människor med intellektuell funktionsnedsättning med intresse för att jobba med hantverk
eller journalistik. Under två dagar hyrde de in sig i
grafiken.
Husby Gårdsskolan
En högstadieklass från Husbygårdsskolan besökte
keramiken vid två tillfällen i november. De fick göra
gemensamma skapelser på temat; Vad skulle du vilja
säga till USAs nye president? (Vi visste inte utgången
eftersom valresultatet ännu inte var klart).

Ittagamabränning

Under 2018 byggdes en utomhusugn upp för keramikbränning, med hjälp av medel från Kulturförvaltningen. Sedan dess har vi bränd ett antal gånger med
blandat resultat. Det tar ett tag att lära sig allt kring
denna bränningsteknik. Under 2020 gjordes en bränning och 4 personer deltog.

Järnkloridbränning

Tyvärr blev många
av våra aktiviteter
inställda på grund
av pandemin.
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Några av föreningens keramikaktiva medlemmar i
Art & Craftgruppen har anordnat ett flertal utomhusbränningar bla.a testades järnkloridbränning med
mycket lyckat resultat. 5 personer deltog.

Rakubränning

Under året när det har passat extra bra att förlägga
verksamhet utomhus har vi genomfört ett flertal rakubränningar. Allt från barn till pensionärer har varit
engagerade. Sju bränningar genomfördes.
Deltagare: 42 st.

Övrig verksamhet
Kulturfestivalen

Invigningen av Husby Kulturstråk med en endagsfestival med konstutställning längs stråket, blev uppskjuten ett år och beräknas bli klart i augusti 2021.
Planeringen för festivalen påbörjades under året.

STÄLLT
Sommarteater IN

Sommarteater i Husby Gårds trädgård i Mittiprickteatern och Parkteaterns regi.
För sjunde året skulle trädgården intas av Mittiprickteatern med föreställningen Djungelboken. Man
hoppades i det längsta att det skulle gå att genomföra men tyvärr blev evenemanget inställt, till mångas
besvikelse. Det har blivit en folkfest att komma och
uppleva den ena hisnande historien efter den andra.
Många återkommer kväll efter kväll för att vara med.
Även sommaren 2021 kommer vara inställd och nu
hoppas vi på sommaren 2022!

Läslandet

En för oss ny bekantskap var Läslandet, som är en del
av Läsfrämjarinstitutet. Läslandet erbjuder läs-, litteratur- och kulturfrämjande verksamhet för barn 3–11
år och deras medföljande vuxna. Till trädgården på
Husby Gård kom de varje lördag i flera månader, i ur
och skur, och erbjöd improvisationsteater utifrån en
vald bok.

Konstrundan

När inte utställningarna i Husby Konsthall kunde pågå
som planerat tänkte vi att vi har ju massa konst alldeles i närheten, offentlig konst runt omkring i Husby.
Vi letade upp konsten och tog reda på så mycket vi
kunde om konstnärer och konstverk och satte ihop
allt i ett häfte vi kallar Konstrundan i Husby. Den finns
både som häfte men även digitalt på vår hemsida. Vi
hade en liten invigning när foldern var klar och inbjöd
områdesexperten Jocke Arfvidsson att leda några
vandringar till vissa av konstverken. Evenemanget
blev mycket uppskattat.

Kolonilotten

Även detta år planterades, rensades och skördades
det på föreningens kolonilott. En handfull medlemmar var engagerade från tidig vår till sena höst.

Uthyrningar

INSTÄLLT

Viss tid av året är konsthallen uthyrningsbar, då har
vi inga utställningar utan upplåter lokalen till bl.a
konferenser, möten, studentfester, barndop, föreningsfester och bröllopsfester.

Ingen teater på vår
nybyggda scen
men planer är
smidda för sommaren 2022.
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Även storstugan/kafét i huvudbyggnaden har vi möjlighet att hyra ut under hela året efter stängningsdags. Lilla konferensrummet hyrs också ut då och då
till mindre möten och konferenser.
Detta är en viktig inkomstkälla för oss men det är även
det uppdrag vi har från Stockholms Kulturförvaltning
vilket berättigar oss till ett årligt verksamhetsbidrag.
Det är en viktig möjlighet för allmänheten men innebär även ett stort slitage på lokalerna. Vi hann endast
med ett fåtal uthyrningar under året.

Ateljéer

Vissa rum på Husby Gård kan hyras av medlemmar till
privat konstnärlig verksamhet. De rum som är uthyrningsbara är övervåningarna i konsthallen, där plats
finns för flera, en plats i silversmidesrummet och en
plats i lilla rummet bakom butiken. Som hyresgäst
har man kontrakt på två år. Om ingen annan medlem
ställer sig på kö kan man få fortsätta hyra ett år i taget. I år har 9 medlemmar hyrt på detta sätt.

Trafikkontoret/Rinkeby-Kista sdf satsning på utemiljö vid Husby Gård,
Vägen är målet/Husby Kulturstråk/Grillplatsen/Trädgården

Det samarbetsprojekt med Rinkeby-Kista sdf kring
trygghetsskapande åtgärder som påbörjades 2016/20
17 har stått klar under 2020, åtminstone delvis. Grillplatsen och lekplatsen blev klara under sommaren.
Från dag ett blev det erövrat och nyttjat vilket kändes
roligt! En miss var dock att vattenkranen vid grillplatsen stängdes av pga pandemin, men eftersom grillarna fanns där började man förstås grilla ändå. För kafét
blev de lite extra belastning med vattenhämtande i
tid och otid.
Husby Kulturstråk fick skjutas upp och förhoppningsvis påbörjas våren 2021. Planerna är att invigningen
ska ske i samband med Husby Gårdsdagen 21 augusti
2021.

Verkstäderna

Alla medlemmar har möjlighet att hyra in sig i de kollektiva verkstäderna keramik, grafik, snickeri, måleri
och silversmide. Gruppverksamhet, kamratcirklar i
keramik och måleri har pågått vissa tider och dagar
under året även kurser och workshops i keramik,
raku, grafik, garnfärgning och måleri.

Kafé

Kafét är hjärtat i verksamheten där möten sker och
information lämnas.
Vi bakar allt bröd själva. Varje onsdag serverar vi vegetarisk sopplunch som blivit mer och mer känd och
populärt!

Nu kan du gå konstrunda i Husby
med hjälp antingen av vår folder
eller digitalt via vår
hemsida.

Sista helgen varje månad under vår och höst serverar vi Afternoon tea, också det har blivit mer och
mer känt och uppskattat. Från våren 2020 pausade vi
Afternoon tea men har fortsatt med soppluncherna
efter ett kort uppehåll. Trots pandemin har besökarantalet ökat och vi har kunnat ha öppet dagligen.
Besökare: 10.495 personer
I kafét sker dessutom all nyckeluthämtning till medlemmar som vill nyttja verkstäderna samt betalning
för sålda butiksvaror och sålda konstverk i Galleri
Husby Gård.

I kafét fortsätter vi
att baka goda kakor
och bröd.

Några slutord från styrelsen

När vi gick in i verksamhetsåret 2020 hade vi ett befarat
minus på ca 600 000 kr. Vår absoluta strävan inför det
nya året var att i möjligaste mån hämta hem så mycket
vi kunde genom att söka medel och bidrag från olika
håll för att komma så nära plus minus noll som möjligt.
När pandemin kom var det lätt att misströsta och
lång tid svävade vi i ovisshet. Men under året har vi
verkligen fått hjälp från olika håll, krisstöd och hyreslättnader. Allt detta sammantaget samt att vi trots allt
kunnat ha en del verksamheter i gång har gjort att vi
lyckats över förväntan och slutar året på plus.
Statistiken visar att vi har haft 16.774 besökare/deltagare i verksamheten under 2020 och då är inte besökare till lekplats/plaskdamm/grillplatsen och trädgården inräknade. Det är naturligtvis många färre än
förra året, men ändå helt okey under de förhållanden
vi haft att förhålla oss till. Nu ser vi framåt och längtar till slutet på pandemin, men till dess fortsätter vi
så gott vi kan. Vi ser med spänning fram emot vad
upprustningen av gångvägen, Husby kulturstråk, ska
innebära för vår verksamhet!

Husby gård, 164 30 Kista
www.husbygard.nu, info@husbygard.nu, 08-7511188

