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Verksamhetsberättelse för 
år 2021 i Husby Konst & 
Hantverksförening
Nu är år 2021 lagt till historien och vi har påbörjat ett 
nytt verksamhetsår. Men nu behöver vi stanna upp och 
se tillbaka på det år som gått. Har lyckades vi uppnå de 
mål vi hade satt upp för oss? Målet med vår verksamhet 
för 2021 enligt verksamhetsplanen:
”Att vara en mötesplats, en arena i området för 
människor med ett gemensamt intresse för konst och 
kultur. Vi vill med vår verksamhet visa på betydelsen av 
konstnärligt arbete. Vår vision är att vi som förening ska 
vara en stark och enad kulturell kraft i vår stadsdel med 
tydlig och stolt identitet, en välkänd och stabil kulturin-
rättning med socialt engagemang. Vi arbetar medvetet 
för att påverka samhällsutvecklingen i Husby genom 
kulturell verksamhet.”

Detta kan vi med stolthet säga att vi uppnått till stor del! 
Det finns alltid mer och annat att göra, men utifrån de 
resurser och förutsättningar vi haft kan vi absolut känna 
oss nöjda med 2021 års verksamhet.
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Vår organisation 
Medlemmar: Antal betalande medlemmar vid årets slut 
var 200. Vi ser ett fortsatt ökat medlemsantal och intres-
se för vår förening vilket vi är glada över.  
Medlemsavgift är 300 kr per kalenderår. Om medlems-
avgiften betalas in oktober, november, december gäller 
medlemskapet även nästkommande år.
Som medlem har man många möjligheter. 

Varje år anordnas en medlemskonstutställning i konst-
hallen som alla konstnärliga medlemmar är välkomna att 
delta i. 2021 var utställningen inplanerad i augusti sam-
tidigt som Husby Gårdsdagen. Man kan även boka in sig 
i kafét/Galleri Husby Gård till en kostnad av 500 kr för en 
period om två veckor.

Föreningen köper årligen in konst för 6.000 kr av några 
medlemmar och dessa konstverk lottades ut på ordina-
rie årsmötet i april.

Föreningen delar årligen ut ett stipendium på 10.000 kr 
till en medlem eller en grupp av medlemmar. Stipendiet 
kan sökas för egen konstnärlig utveckling och 2021 gick 
stipendiet till Shakir Attiyah.

Som medlem får man också subventionerat fika och 
soppa i vårt kafé.

Man får som medlem en gratistid i verkstäderna; under 
2021 var det söndagar från klockan 12. Viss del av året 
hade vi denna verksamhet stängd pga pandemin men 
kunde öppna igen i slutet av året.

Medlemmar har även kunnat hyra verkstäderna för 40 
kr/timmen när lokalerna inte har haft inbokad grupp-
verksamhet. Flera kamratcirklar i keramik har anordnats 
under året i samarbete med SV Stockholm. 
Mail/brev med förstahandsinformation om kommande 

arrangemang har skickats ut till medlemmarna. Vanligt
vis bjuds medlemmarna även på två fester per år men 
pga pandemin har vi legat lite lågt med sådana evene-
mang och hoppas kunna återuppta detta under 2022..

Medlemmar har även möjlighet att vara med och driva 
föreningen framåt genom medlemsforum och årsmöten.

Hantverksbutiken
I anslutning till kafét ligger vår fina hantverksbutik och 
där kan medlemmarna lämna in egengjorda alster till 
försäljning. Föreningen tar 10 % i provision för sålda al-
ster och resten går till medlemmen.  

Särskilt vid våra arrangemang, konferenser och möten är 
hantverksbutiken välbesökt och uppskattad. Omkring 30 
medlemmar lämnar regelbundet in alster till butiken.

Butiksgruppen
Francina Dalmulder-Larsson är sammankallande och 
ansvarar för presentationen av inlämnade alster i hant-
verksbutiken och några gånger per år träffas intresserade 
medlemmar och skyltar om inför olika högtider.

HK Art group
Under 2021 har denna varit vilande men kommer ta upp 
verksamheten igen under 2022.
Gruppen har sedan flera år träffats och jobbat för att 
skapa möjligheter att ställa ut sin konst på andra platser 
än Husby Gård.

Art & Craft gruppen
Denna grupp har även den varit vilande under året pga 
pandemin, men Rakubränningar utomhus har kunnat 
genomföras ändå. Gruppens idé är att träffats en gång 
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i månaden för att dela med sig av olika kunskaper el-
ler intressanta frågor inom keramik. Man har även gjort 
muggar och assietter till kafét, som blivit mycket upp-
skattade av kafébesökarna. Vi får blåsa nytt liv i gruppen 
under 2022.

Årsmöte
Årets ordinarie årsmöte hölls den 25 april och då val-
des ny styrelse och verksamhetsberättelse, bokslut 
och revisionsberättelse antogs. Det årliga konstlotteri-
et genomfördes och  6 konstverk inköpta av medlem-
mar lottades ut. 

På årsmötet kungjordes vem som tilldelats årets stipen-
dium; det blev Shakir Attiyahs projekt ”The wheel and 
memory colors”. Shakir ansökte om stipendiet för att 
kunna ge ut en självbiografi som skulle presenteras på 
hans utställning ”Duplicera wakeupism” under septem-
ber. Detta gjordes som planerat!

Styrelse vald på årsmötet 25 april 2021: 
Ordförande: Catharina Söderberg 
Kassör: Francina Dalmulder-Larsson
Sekreterare: Arash Sajadi,
Ordinarie ledamöter:
Rolf S Nielsen, Haben Berhe

Suppleanter: Ilhan Keleciouglu, Alvaro Munos och Rohi 
Kohandani.

Revisor: Gunnar Sjödelius och Yngve Lindström
Revisorersättare: Svante Sundin

Valberedningen: Ellie  Ghasri, Shakir Attiyah och Sandra 
Mandell. Suppleant Valberedingen: Sumia Madi
Adjungerad på styrelsemötena är verksamhetsledare 
Kerstin ”Piglet” Wikström

Antal protokollförda styrelsesammanträden: 10 st.

Halvårsmötet hölls den 21 november, då verksamhets-
plan och budget antogs samt medlemsavgiftens storlek 
för det kommande året. Det blev samma summa som 
föregående år, dvs 300 kr.

Under hösten avled vår ordförande Catharina Söder-
berg efter en tids sjukdom och föreningen fick planera 
in ett extra årsmöte för att välja ny ordförande i januari 
2022. Rolf S. Nielsen valdes till ny ordförande.

Anställda
Under året har vi haft 4 fast anställda samt 2 tidsbestäm-
da anställningar som jobbat med den dagliga skötseln 
av Husby Gård. Det innebär planering och genomför-
ande av olika evenemang, verksamheter och projekt, 
lokalvård, löpande bokföring och jobb i kafé, konstut-

ställningar, konstpedagogisk verksamhet, bokningar av 
lokaler, uthyrning, administration, nätverkande, praktik-
platser mm.

Medlemsdelaktighet
Föreningen förväntar sig engagerade medlemmar som 
utefter sina möjligheter hjälper till att föra verksam-
heten framåt. 40 medlemmar har på olika sätt hjälpt till 
med att vakta konstutställningar i konsthallen, använt 
privatbil till handling och transporter, hjälpt till i kafét, 
städat, bidragit med pengar till keramikugnsplattor och 
fixat i keramiken. 
De har haft workshops, hjälpt till med Art camp, satt upp 
affischer, varit med i planeringsgrupper för arrangemang 
och utställningsverksamheten med mera.Detta ideella 

arbete är mycket betydelsefullt och föreningen skulle 
inte klara sig utan alla er medlemmar och ert generösa 
engagemang! Tack!!

Vi har idag en mycket god arbetsgemenskap, medlem-
mar, styrelse och personal emellan!

Arbetsträning – samarbete med AF
Att ha förmånen att ansvara för en anläggning som Hus-
by gård i en stadsdel med hög arbetslöshet förpliktigar. 
Vi vill vara en aktör som tar samhälleligt ansvar i den 
mån vi förmår. I många år har vi erbjudit praktikplatser 
hos oss. Under året har vi tagit emot ett mindre antal ar-
betssökande i arbetsträning eller sysselsättning. De har 
hjälpt till i kafét och ute i verksamheten. 

Sommarjobbare
Vi har tagit emot 6 ungdomar som anställts av stads-
delsförvaltningen men haft sin placering hos oss. De har 
hjälpt till med Art Camp och i kafét.
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Utställningar
Husby Konsthall
Föreningen har organiserat utställningsverksamheten 
så att en representant från styrelsen, personalen och 
medlemmar ingår i utställningsgruppen. Gruppen går 
igenom ansökningar som kommit in, man fångar upp 
tips och idéer på relevanta och för området, allmän-
heten och medlemmarna intressanta konstnärer och 
utställningar. Som vanligt strävade vi efter en mångfald 
i uttryck och praktiker. Året utställningsverksamhet job-
bade inte med något särskild tema.  

Året inleddes med Mats Lodéns utställning ”REFLEKTO-
RIUM”, en skulpturinstallation med temat Hopp och må-
let att ”fånga människans existentiella villkor”. 

Gudrun Kellerman följde upp med att ställa ut lekfulla 
och fantasieggande oljemålningar och rakubrända ke-
ramiska skulpturer. Konstnären hade en uppsjö av alster 
som livade upp Konsthallens väggar och golv. Årets 
medlemskonstutställning visade verk av 39 medlem-
mar. Som vanligt var det en blandning av olika tekniker 

och material som fanns representerade med bland an-
nat måleri, keramik, skulptur och foto. En härlig utställ-
ning med stor variation. 

Shakir Attiyah var nästa konstnär som intog Konsthallen 
och som visade upp målningar, film och installationer 
i sin utställning ”Duplicera Wakeupsim” där konstnären 
dels tittade tillbaka, dels blickade framåt på sina många 
år som konstnär.

Konsthallen bekläddes därefter med fotoutställningen 
”Ett antikvariskt avantgarde” med konstnärerna Daniel 
Björkert, Angelica Harms, Eva Karlsson, Lena Källberg 
och Peter Wiklund som visade foton baserat på analogt 
fotografi med olika antikvariska metoder. Konstnärerna 

jobbade med långsamma processer där tempot ma-
nade till kontemplation och eftertanke som står i bjärt 
kontrast till dagens digitala brus av snabba bilder.

Neema Mjengwa, konstnär boende i Tanzania visade i 
samarbete med kurator Anna Sollevi upp textila mate-
rial som genomgått färgförvandling genonm använd-
ning av naturens skafferi. Utställningen, som skulle ha 
ägt rum under 2020 men som flyttades fram på grund 
av pandemin, genomfördes med Neema närvarande di-
gitalt på distans från Tanzania.

Året avslutades med stiftelsen Inuti som vänder sig 
till konstnärligt begåvade personer med intellektu-
ella funktionsnedsättningar samt personer inom au-
tismspektrum. Inuti visade ett urval från deras storslag-
na galleri ”Inuti Collection” med över 400 konstverk. 
Urvalet bestod av målningar, foton, skulpturer och in-
stallationer.

Galleri Husby Gård
I Galleri Husby Gård kan man som medlem ställa sig på 
kö för att ställa ut. Det kostar 500 kr för en utställnings-
period på två veckor. Under 2021 har följande medlem-
mar ställt ut: Nidal Sawas, Mengs Sium, Myada Jassim 
och Sumia Madi, Dine Malmsten, Aliro Delgado Fuente-
alba,  Iman Derispour, Bahij Fakka, Cecilia Lindén, Ceci-
lia Rojas Castro, Ewelina Piotrowska, Gisela Löwenberg, 
Abbas Abbas och Gabriela Nilsson. Det har visats måleri, 
skulptur, grafik, foton, keramik och dessutom visade vi 
en bonadsutställning.
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Ljus i Husby
Ljusfesten har blivit en angelägenhet för många Husby-
bor. I år genomfördes den inte tillsammans med Husby 
Kulturkvarter som vi brukar. Vi fick en förfrågan från natt-
vandrande mammor från vårt område i samarbete med 
nattvandrare från södra sidan stan om de kunde få vara 
med och  anordna ljusfesten. Vi tände till på idén och ge-
nomförde ljusfesten samma dag som Jul i vårt hus den 4 
december. Vi avslutade det första evenemanget och lad-
dade upp med massor av levande ljus och eldkorgar men 
genomförde eventet inne i konsthallen i år. Omkring 300 
personer deltog.
Det blev tal av nattvandrare, en imam från Rinkeby samt 
mammor vars barn drabbats av våld. Peter Widner sjöng 
stämningsfulla sånger om ljuset. Inuti shade utställning-
en i konsthallen vid tillfället berättade lite om konstnä-
rerna och den pågående utställning.



Återkommande större 
arrangemang
Hitta i ditt Husby
Ett samarrangemang inom nätverket Husby Kulturkvar
för området påsklovsfirade mellanstadiebarn. Arrange-
manget ställdes in pga pandemin.

Valborgsfirande
Sista april brukar vi tillsammans med Husby socialdemo-
krater och Norra Järva Stadsdelsråd anordna valborgsfi-
rande. Arrangemanget ställdes in pga pandemin.

Loppis
På Mors dag, sista söndagen i maj brukar vi ha den år-
liga vårloppisen. Arrangemanget ställdes in p.g.a. pan-
demin.

Husby Gårdsdagen
Den 21 augusti genomförde vi Husby gårdsdagen till-
sammans med flera olika aktiva aktörer i Husby. Bland 
andra deltog Norra Järva stadsdelsråd och Irakiska 
konstföreningen. stadsdelsrådet fångade upp besökar-
nas idéer och önskemål om förbättringar och tips på 
aktiviteter i Husby. Irakiska konstföreningen hade måle-
riworkshop för allmänheten. Vi erbjöd program för hela 
familjen under dagen,  bland annat ansiktsmålning och 
keramikworkshop. I en del av trädgården hade vi loppis. Det blev även en 

workshop i Lumenprint med Angelica Harms och virk-
ning av mormorsrutor som SV Stockholm bidrog med.

I konsthallen ställde medlemmarna ut i samband med 
Husby gårdsdagen. Polki från SV Stockolm hade hand 
om musikunderhållning i konsthallen. 

Jul i vårt hus
Ett av våra traditionella arrangemang är Jul i vårt hus. 
Som vanligt blev det stämningsfullt och trivsamt.
I konferensrummet visades årets pepparkakshusutställ-
ning där vuxna och barn lämnat in pepparkakshus och 
där kunde man även pyssla med att göra bivaxljus mm. 
I kafét serverades typiska julkakor, gröt med skinksmör-
gås och glögg mm.

I Galleri Husby Gård visades gammeldags broderade bo-
nader. I hantverksbutiken fanns mycket nyproducerat 
till försäljning. Hela huset var julsmyckat och charmigare 
än någonsin. Barnen fick hälsa på tomten som delade ut 
julklappar. I verkstäderna skapades detbkärleksskulptu-
rer och ii måleriet målades det och i konsthallen hade 
Inuti vernissage med en magnifik samlingsutställning. 
Peter Widner underhöll med gitarr och sång. Det blev 
en trivsam dag för alla åldrar. Flera medlemmar ställde 
upp och hjälpte till.
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Kontinuerlig skapande 
verksamhet
Samarbeten och stöd under året
Vi har under året samarbetat kring olika verksamhe-
ter med bland andra Kulturförvaltningen, Kulturrådet, 
Rinkeby-Kista sdf, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Bo-
verket, Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Svenska Bo-
städer, SV Sthlm, Stockholm konst, Grafiska sällskapet, 
Mittiprickteatern, Kista Sc, Art Movement, Norra Järva 
scoutkår, Norra Järva stadsdelsråd, Kulturskolan Hus-
by, Hoppet, Balla backens hyresgästförening, Grafiska 
sällskapet, Mittiprickteatern, Oxhagsskolan, Kvarnback-
askolan, Fryshuset, Café U från Bromma sdf, förskolan 
Fyrtornet, Kista folkhögskola, Akalla grundskola.

Art Camp 
Barnen i vårt område är uppväxta med möjligheten att 
delta i Art Camp, vår kostnadsfria skollovsverksamheten 
där barn från 9 års åldern och uppåt kan prova på att ska-
pa konst i olika materia med olika tekniker.

Detta har under många år varit ett samarbete med Rin-
keby-Kista stadsdelsförvaltning men under 2021 samar-
betade vi med Kulturförvaltningen kring Art camp och 
under sommarlovet fick vi även stöd av Svenska Bostäder.

Under ett år genomför vi fem stycken Art Camp under 
skolloven. I år har vi förutom keramik och måleri även 
erbjudit naturlig färgning, sömnad, batik, experiment, 
grafik, cyanoprint och papier maché. Sista dagen på 
sommarlovet får barnen visa sina alster i en endagsut-
ställning. Även under invigningen av Kulturstråket visa-
des vissa av barnens alster. 

Handledare under året har varit Shakir, Arash, Anna, Sa-
bina, Senay, Nguse, Shamsi, Ulla-Carin, Karin, Cecilia, Fer-
nanda, Kiko, Gülbuden, Hilda, Astrid, David och Piglet.

Öppna verkstäder 
En halvdag i veckan inbjuder vi i in, i första hand boende 
i Husby,  till en kostnadsfri drop-in verksamhet i verk-
städerna. Endast materialkostnad tillkommer. Genom 
öppna verkstäder har många av våra nuvarande med-
lemmar hittat vägen in till föreningen. Ledare har Shakir, 
Shamsi och Piglet varit.

Workshops
Tack vare ett samarbete med Kulturrådet fick vi möj-
lighet att inbjuda allmänheten till workshops i naturlig 
färgning,  raku, lumen print, broderi och inspirations-
samtal inför Kulturfestivalen.
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Raku
I år fick vi ett bidrag från Helge Ax:sson Jonssons sti-
pendiefond för ett rakuprojekt för ungdomar och unga 
vuxna. Under hösten inbjöds målgruppen till ett flertal 
tillverkningar och bränningar. 
39 ungdomar deltog i regn och rusk men med intresse 
och tålamod i bränningsprocessen.

Konstakuten
I ett stöd från Rinkeby-Kista sdf föreningsbidrag kunde 
vi åka ut på torg och parklekar med vår konstakut och 
på så sätt nå barn och ungdomar som kanske ännu inte 
hittat ner till Husby Gård. Med skapande material och 
handledare har vi åkt ut och mött många nya barn med 
färger, lera med mera.

Familjedagar
En ny satsning som vi testat i liten skala under året, tack 
vare medel från Föreningsbidraget, är Familjedagar. Vid 
fyra tillfällen har vi bjudit in familjer till samvaro kring 
skapande verksamhet. Tanken att erbjuda gemensam-
ma upplevelser av konst och hantverk för hela familjen 
har varit vår ambition. 

Mycket bra görs för barn och ungdomar men att vän-
da sig till hela familjen är nytt för oss. Att färga vimplar, 
göra kalejdoskåp, rakubränna, måla parasoll, måla ge-
mensamma målningar, göra kärleksskulpturer mm fick 
familjerna prova på. Det här är något vi absolut kommer 
fortsätta med eftersom vi fick mycket positivt gensvar 
på satsningen av familjerna.

Mina drömmars ort
Inställt på grund av olika anledningar.
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Övrig verksamhet

Sommarteater
Tyvärr ställdes även detta trevliga evenemang in pga 
pandemin. Men vi hoppas och tror på sommaren 2022.

Kolonilotten
Inför årets odlingssäsong träffades en grupp på ca 6 
personer för att planera och hjälpas åt med föreningens 
kolonilott. Det planerade, köptes in jord och frön och 
såddes. En del fick fullt upp med annat men några trog-
na fortsatte engagera sig och på sensommaren kunde 
vi glädja oss åt körsbär, blommor, squash och till och 
med vindruvor i kafét.

Uthyrningar
Viss tid av året är konsthallen uthyrningsbar. Då har vi 
inga utställningar utan upplåter lokalen till konferen-
ser, möten, studentfester, barndop, föreningsfester och 
bröllopsfester. 

Även storstugan/kafét i huvudbyggnaden har vi möj-
lighet att hyra ut under hela året efter stängningsdags. 
Lilla konferensrummet hyrs också ut då och då till min-
dre möten och konferenser.  Detta är en viktig inkomst-
källa 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 loka-
lerna. Under 2021 blev det mycket få uthyrningar pga 
restriktioner och pandemin vilket drabbade oss ekono

miskt. Men trots pandemin hade vi ovanligt många kon-
ferenser under året vilket var med och bidrog positivt 
till årets resultat.

Trafikkontoret/Rinkeby-Kista sdf har satsat 
på utemiljö vid Husby Gård
Vägen är målet/Husby Kulturstråk.
Det samarbetsprojekt med Rinkeby-Kista sdf kring
trygghetsskapande åtgärder som påbörjades 2016  kun-
de i oktober 2021 äntligen invigas med pompa
och ståt tillsammans med Stockholm konst och Trafik-
kontoret. 14 av våra medlemmar ställde ut konstverk på 
de nyuppsatta konstpodierna i sten som är placerade i 
4 grupper längs gångvägen upp till centrum. Detta gav 
oss en ny och fantastisk möjlighet att ännu mer lättill-
gängligt få visa konst i Husby. Invigningsdagen den 2 
oktober blev vårt första tillfälle att visa upp konst och 
hantverk längs gångvägen. Det var papier maché som 

samsades med gips och glas, virkat, tovat och återvun-
net material. Sten, 3D print, keramikskulptur och deka-
ler var också representerade.
I samband med invigningen av Husby Kulturstråk invig-
de även Stockholm Konsts Pia Sandströms offentliga 
konstverk “Systrarnas plats” som hon gjort i samarbete 
med ungdomar från Husby. Konstverken består av bän-
kar gjorda av metallstänger som fästs på naturstenar 
längs med stråket. Bandet kliptes av kultur- och stads-
miljöborgarrådet Jonas Naddebo och invigningstal hölls 
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även av Elisabeth Rosenquist Saidac från Trafikkontoret, 
Ole-Jörgen Persson nämndordförande i  Rinkeby-Kista 
sdn, Stefan Hagdahl chef på Stockholm konst, Pia Sand-
ström och Piglet.

Verkstäderna
Alla medlemmar har möjlighet att hyra per timme i de 
kollektiva verkstäderna för keramik, grafik, snickeri och 
måleri. Gruppverksamhet och kamratcirklar i keramik 
och måleri har varit igång under året, även workshops 
i keramik, raku, och måleri.

Ateljéer
Några mindre rum på Husby Gård kan hyras av med-
lemmar till privat konstnärlig verksamhet. Under 2021 
hyrdes 3 rum ut på det viset. Dessutom finns två uthyr-
ningsbara gemensamma ateljeér på övervåningarna i 
konsthallen där 5 medlemmar hyrt under året. Kontrak-
tet gäller i två år och om ingen annan medlem ställer sig 
på kö fortsätter hyrestiden ett år i taget.

Kafé
Kafét är hjärtat i verksamheten där möten sker och in-
formation lämnas. Vi bakar allt bröd själva och varje 
onsdag serverar vi vegetarisk/vegansk sopplunch som 
blivit mer och mer känd och populärt! Sista helgen var-
je månad under vår och höst serverar vi Afternoon tea, 
också det har blivit mer och mer känt och uppskattat.
I kafét sker dessutom all nyckeluthämtning till medlem-
mar som vill nyttja verkstäderna samt betalning för sål-
da butiksvaror och sålda konstverk i Galleri Husby Gård.
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Några slutord från 
styrelsen
Oron att gå med förlust hängde över oss när vi gick in 
i 2021, men vid årets slut kunde vi konstatera att vi kla-
rat av att gå med ett litet plus. Bidragande var flera nya 
samarbeten som gav oss större möjlighet än vi anade 
när vi gjorde budgeten hösten 2020.
Vi fick även fler inbokade grupper i keramiken, fler 
workshops med barn och vuxna och lite fler konferen-
ser än vi hade året innan. Många bäckar små samverka-
de för oss på ett positivt sätt!

Någon av de händelser som vi vill lyfta fram från verk-
samhetsåret är invigningen av Husby Kulturstråk den 2 
oktober. Under flera år har det planerats och genom-
förts designdialoger och 2021 satte arbetet äntligen 
igång med att rusta upp och förnya längs gångvägen 
mellan Husby centrum och Husby Gård. Det blev ny 
belysning, nya planteringar, labyrinter, hängmattor och 
nya skyltar i knallgrön färg för att det ska vara lätt att 
hitta. Vi fick även 12 konstpodier i sten placerade i 4 
kulturplattformar. De tre podier som finns i anslutning 
till Husby Gård har vi tecknat ett brukaravtal kring med 
Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning. 

Under invigningen deltog 14 medlemmar/konstnärer 
från vår förening med specialdesignade verk. Dessutom 
var barnen från Art Camp representerade i ett verk.
Flera av årets större arrangemang fick ställas in pga pan-
demin, men vi lyckades genomföra Husby gårdsdagen, 
Ljusfesten och Jul i vårt hus.

Ljusfesten genomfördes i ett nytt och tillfälligt samar-
bete med nattvandrande mammor från vår stadsdel 
och från södra sidan stan. Detta innebar att det blev stor 
uppslutning med tal och sång och vi bjöd på varm saft 
och kakor.

Under hösten drabbades vi av dödsfall i föreningen, 
dels vår aktive medlem Åke Strandin som arbetat i sty-
relsen i många år, dels vår ordförande Catharina Söder-
berg. Båda har lagt ner mycket tid och engagemang för 
föreningen och vi känner stor tacksamhet för deras gär-
ning och bevarar dem i ljust minne.
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