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Verksamhetsledaren har ordet
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 effekter även på regional nivå.

Husby Konst & Hantverksförening (HKHF) samordnas av styrelsen tillsammans med verksamhetsansvarig samt arbetsgrupper best-ående av
medlemmar, personal och styrelseledamöter.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för
verksamheten och fattar alla större beslut, tiden
mellan årsmötena samt är arbetsgivare för föreningens anställda. Det operativa ansvaret delegeras till verksamhetsledaren.
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter
samt tre suppleanter. Styrelsen planerar och
kallar till ordinarie årsmöte senast i april samt till
halvårsmöte i november månad varje år.

Anställda och ansvarsområden

Föreningen har fem anställda. Verksamhetsledaren är operativt ansvarig för verksamheten.
Alla arbetar i nära samarbete med föreningens
olika uppdragsgivare såsom Kulturförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Studieförbundet Vuxenskolan
olika andra uppdragsgivare.
De anställdas ansvar och arbete är att sköta om
Husby Gård som samlingslokal under vardag
och helg med städning, bemanning och att hålla lokalerna öppna. Ytterligare ansvarsområden
innefattar:
Anordna och ansvara för praktik- och sysselsättningsplatser för några av områdets arbets-

Föreningens hantverksbutik
på Husby
gård.
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Vernissage av medlemsutställningen 2019
i Husby konsthall.

Från utställningen
I morgon - Du och Jag av
Yacop Jokhadar och Lotten
Nilsson-Välimaa.

sökande, ta emot jullovsjobbare, höstlovsjobbare och sommarjobbare några veckor per år.
Erbjuda lovverksamhet för barn under 7 av årets
lovveckor samt hålla öppet för vuxna daglediga
i öppna verkstäder och tillsammans med medlemmar planera och genomföra kursverksamhet. Tillsammans med medlemmar planera och
genomföra utställningsverksamheten i Husby
Konsthall och Galleri Husby Gård.
Dessutom sköter personalen den löpande dagliga administrationen på gården, såsom bokningar, uthyrningar, marknadsföring, stora delar
av bokföringen och städning. Att bemanna kaféet med hjälp av praktikanter och medlemmar
samt se till att det finns hembakt bröd är ytterligare en viktig arbetsuppgift som de ser till att
uppfylla.

Arbetsgrupper

Inom HKHF finns idag fem arbetsgrupper som
planerar och genomför verksamhet inom följande områden:
Butiksgruppen Ansvarar för utbud och presen-

tation av konsthantverk i butiken samt bemanning vid våra större arrangemang.

sig mycket nytt, fått många nya kontakter och
har spridit info om vår verksamhet.

Utställningsgruppen Förbereder nästkommande års utställningsprogram i konsthallen och är
med och bemannar några helger under utställningsperioderna, tar emot inbokningar i Galleri
Husby Gård och väljer konstverk till konstlotteriet.

Art and craftgruppen Planerar gemensamma
aktiviteter såsom utomhusbränningar av keramik, planerar och jobbar för att kunna genomföra workshops i anslutning till vernissage i konsthallen. Utmanar varandra att utvecklas genom
olika praktiska uppgifter som t.ex att göra muggar till kafét, glöggmuggar inför Jul i vårt hus.

Arrangemangsgruppen Planerar, genomför,
bemannar och utvärderar Husby Gårdsdagen,
Jul i vårt hus och Medlemskonstutställningen.

Medlemmar

HK ART Group Söker andra utställningsmöjligheter för sin grupp, planerar och genomför tillsammans, under åren har de på detta sätt hunnit
se många andra gallerier och konsthallar och lärt

Våra 150 medlemmar kommer från världens alla
delar. Denna mångfald är något som också är representativt för Husby och vi ser detta som en
stor tillgång i de möten och utbyten som sker i
föreningens olika aktiviteter.
Som medlem förväntas man bidra till föreningens verksamhet genom sitt engagemang och

sin tid utifrån de förutsättningar man har. Detta
bidrag och engagemang kan ske i våra olika arbetsgrupper. Medlemmar behövs även för att
Art Camp.
bemanna konstutställningar under helger, affischera, handla, hjälpa till i kafét eller i barnverksamheten mm.
Medlemmar har möjlighet att vara kursledare
inom sitt kunskapsområde. Vi samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan och de har sista
ordet vad gäller lämplighet och behov.
Omkring 10 av våra medlemmar hyr in sig i privata eller delade ateljéer på gården och en gång
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Ungdomsgruppen på Husby gård.
Workshop i verkstaden.

Deltagare i ungdomsverksamheten.

per år erbjuds de som hyr ateljé att ställa ut i Galleri Husby Gård. Alla medlemmar med behov av
ateljéplats får lämna in skriftlig intresseanmälan
till styrelsen Vid godkännande upprättas kontrakt. Intresseanmälan måste förnyas varje år
och kontrakten gäller två år. Om ingen kö förekommer löper hyrestiden på.
Alla medlemmar har möjlighet att ställa sig i kö
för att ställa ut i Galleri Husby Gård. Utställningsperioden är två veckor. Föreningen tar en subventionerad kostnad och medlemmen behöver
inte betala provision här. Föreningen hjälper
till med vernissagekort/affisch och med hängning. Vi bjuder på alkoholfri dryck och vernissagesnacks under vernissagedagen.
Som medlem har man också möjlighet att delta
kostnadsfritt i den årligt återkommande medlem-
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sutställningen i Konsthallen, men där tar föreningen 25 procent vid sålda verk.
För en subventionerad avgift har man som
medlem möjlighet att hyra tid i någon av de
sex verkstäderna på gården. Materialkostnad
tillkommer. Man måste påvisa kompetens för att
få ansvaret att nyttja verkstäderna. Under 2020
kommer vi införa ett individuellt ”körkort” som
utfärdas efter introduktion för att undvika felsteg
i hanteringen av maskiner och material.
Som medlem får du rabatterat pris i kafét (Medtag medlemskortet om du inte är välkänd).
Varje medlem har en lott i vårt årliga konstlotteri,
med dragning under vårens ordinarie årsmöte.
Konstverk köps in årligen till en summa av 6000
kr av i första hand medlemmar, i andra hand utställande externa konstnärer i Husby Konsthall
och/eller Galleri Husby Gård.

Medlemmar får föreningens Infobrev varje månad, via mail och för dem utan mail per post.
Två gånger per år bjuds alla in till fest, en gång
på försommaren och en gång runt jultid och två
gånger per år anordnas medlemsforum, då vi tar
upp aktuella ämnen och medlemmarna har möjlighet att ge sina synpunkter och önskemål.
Två gånger per år kallar styrelsen till årsmöte.
Ett ordinarie i april, då verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse presenteras samt val till
ny styrelse sker, då utses även årets stipendiat
och konstlotteriet samt ett höstmöte, då beslut
tas gällande verksamhetsplan, budget och fastställandet av nästa års medlemsavgift samt nästkommande års förslag till konstutställningar.
Medlemmar har möjlighet att söka föreningens
stipendium på 10.000 kr som delas ut en gång
per år. Ansökan ska vara inne senast 31 mars

och vinnaren presenteras på ordinarie årsmöte
i april.

Programverksamhet
Mittiprickteatern: Häxorna i Husby.
Skapande verksamhet

I Husby Gårds verkstäder finns möjlighet till eget
skapande för enskilda, grupper, vuxna, barn
och ungdomar, nyfikna nybörjare och sådana
som utövat sin kreativa talang i många år. Hos
oss får man möjlighet att prova på konstnärligt
skapande i olika material och tekniker, man har
möjlighet att träna upp sitt kunnande eller bara
skapa för att man har lust. Däremot har vi inte
möjlighet att ta emot de som redan börjat få igång en produktion, då får man söka sig vidare till
egen ateljé.
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Svartbränning på Husby gård.

Art Camp

Under 2019 har vi ingått ett I.O.P (Idéburet offentligt partnerskap), ett samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd som sträcker sig till
augusti 2020. Det innebär gemensam planering
och styrning kring Art Camp och vår nya satsning Konstakuten. Innehållet är det samma.
Vi kommer fortsätta erbjuda områdets skollediga barn att under varje lov kunna delta i Art
Camp. Där vänder vi oss till barn från 9 år och uppåt och ger dem möjlighet att få jobba med olika konstnärliga uttryckssätt och får nya upplevelser av att skapa själva. De får prova på keramik,
grafik, batik, måleri, film, teater med mera. Detta
är sedan många år ett samarbete med RinkebyKista stadsdelsförvaltning och Svenska Bostäder.

Vi fortsätter förhoppningsvis även i år att samarbeta med Grafiska Sällskapet kring grafik och
screentryck under sommarlovet.

Barnverksamhet
i Husby centrum.

Konstakuten

Vår nya satsning, att vara flexibla och mobila,
med erbjudande om konstnärliga upplevelser
ut till ungdomsgårdar, äldrecentrum och sommarverksamhet på torget.
För att leva bra tillsammans i en stadsdel tror vi
att det är nödvändigt med gemensamma upplevelser, för att på så vis skapa samhörighet och
gemenskap, för att kunna knyta kontakter, känna
trygghet och en vikänsla. Vi ser det som ett fint
komplement, till övrig verksamhet i stadsdelen,
att kunna bidra med vår konst- och hantverk-

sprofilerade verksamhet via en flexibel och mobil konstakut som kan göra tillfälliga nedslag för
inspiration och glädje och hälsofrämjande upplevelser utöver de vanliga.
En behovsanpassad mobil verksamhet som förser deltagarna med inspiration, relevant material och handledning för måleri, broderi, keramik
bl.a. Vi pysslar traditionsenligt kring våra högtider och spontan skapar i olika material.
Vi bilddokumenterar under våra workshops och
sammanställer bildmaterial vid årets slut.

För barn

Vi fortsätter även under 2020 att välkomna förskolor, skolklasser och ungdomsgårdar att boka
in sig för skapande verksamhet. Varje år bokar
flera förskoleklasser keramikkurser för sina
5-åringar. 2020 ska vi försöka utveckla detta
något mer under två dagar i veckan.
Vi har också påbörjat ett samarbete med Husby
ungdomsgård och Fryshuset som vi planerar
fortsätta med.

Ungdomsverksamhet

Den ungdomsgrupp som träffades hösten 2018
med stöd av föreningsbidrag från RinkebyKista stadsdelsförvaltning för att jobba inför
Demokratiutställningen i oktober 2018 har fortsatt träffas även efter demokratiprojektets slut.
Gruppen träffas på onsdagskvällar i de olika
verkstäderna och inför 2020 kommer vi fortsätta
och avancera i de idéer som föddes under 2019
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om ett projekt kring stadsplanering och arkitektur; ”Ditt område – igår, idag och i morgon”. Här
finns långtgångna planer på samarbete med
arkitektkontor och stadsbyggnadskontoret. En
annan projektidé handlar om att få in mer av det
digitala skapandet i verksamheten.
Vi ser det som en möjlighet att kunna integrera
detta inom konst och hantverk genom olika Virtual Reality (VR) upplevelser som är kopplade
till skapandeprocesser. Vi har en vision om att
kunna erbjuda barn och ungdomar programmeringskurser baserat på skapande och kreativitet. Detta ser vi en möjlighet att kunna göra i
samverkan med de många it-företag som finns i
området runt Kista.

Öppna Verkstäder

Öppna verkstäder – en prova på verksamhet i
måleri och keramik med handledning, för områdets vuxna daglediga. Vuxna erbjuds att delta
i öppna verkstäder varje onsdag klockan 10-13,
verksamheten har öppet vår- och hösttermin. Ingen kursavgift betalas för detta utan endast materialkostnad.
Denna verksamhet har visat sig vara en av de viktigaste vägarna in i föreningen.
I första hand vänder vi oss till boende i vårt område för att erbjuda en lokal mötesplats med konsthantverket som gemensam nämnare.
Detta är ett samarbete med Svenska Bostäder och
Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm. En termin kan man delta kostnadsfritt, om man sedan
vill fortsätta får man bli medlem och gå vidare till
kamratcirklar eller att hyra lokal per timme.
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Ansiktsmålning på Husby
gårdsdagen.

Häxorna i Husby av
och med Mittiprickteatern.

Företagsevent

Kamratcirklar

I vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Stockholm anordnas kurser och
kamratcirklar på Husby Gård. Som medlem har
man möjlighet att gå samman med andra intresserade och starta en kamratcirkel, vill man
t.ex förbättra sina kunskaper i måleri kan man
träffas en gång i veckan och måla tillsammans.
Hyreskostnaden blir lägre än om man hyr privat/
timme, eftersom föreningen då får ett bidrag
från Studieförbundet. Anmäl till Piglet om du vill
starta en studiecirkel.

Kurser

Genom Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Stockholm kan man även bli kursledare i olika ämnen.
SV erbjuder utbildning för kursledare och är de
som har sista ordet vad gäller lämplighet hos personen och behov av kursledare i aktuellt ämne.
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Med föreningens geografiska placering intill
natursköna Järvafältet och de vackra kulturmärkta husen som föreningen bedriver sin
verksamhet i, kommer vi även ha möjlighet att
anordna personalkick-off, möhippor och andra
gruppevent.

Månadsträff med workshop

Nytt för 2020 blir en månadsträff där vi bjuder
in till workshops och samtal. Medlemmar delar med sig av sitt konstnärskap och visar och
inspirerar deltagarna, som även får möjlighet
att prova på. Verksamheten smyger igång under hösten 2019 och om det slår väl ut går vi ut
kraftfullare under 2020.

Brodera med mera

Medlemmar och andra intresserade träffas en
gång i månaden och broderar tillsammans, efter
hand kan andra textila tekniker komma att bli
aktuella. Vi träffas en torsdag kväll i månaden.
Verksamheten smyger igång under hösten 2019
och om det slår väl ut går vi ut kraftfullare under
2020.

Samarbeten
Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Vi har i många år haft nära samarbete med stadsdelsförvaltningen, främst via kultursekreteraren,
genom att hon hyr plats för barnteaterföreställningar i konsthallen några gånger per år men
även i nätverket Husby Kulturkvarter liksom i Art
Camp. I och med vårt nya ingångna samarbete
i I.O.P (idéburet offentligt partnerskap) har vårt
samarbete med stadsdelsförvaltningen fördjupats och vi hoppas på långsiktighet inför framtiden.

Mittiprickteatern

I år var sjätte året som Mittiprickteatern förlade
sin sommarteater i trädgården på Husby Gård.
Denna speciella teatergrupp tar in barn och ung-

domar från området att spela teater tillsammans
med sina professionella skådespelare. Varje år
spelas nya uppsättningar. Teaterföreställningarna spelas med flera olika scener ute i vår trädgård
och runt Husby Gård, några veckor under sommaren. Föreningen är välkomna att samverka
med teatergruppen, här behöver vi tänka till för
att se hur vi kan vara mer delaktiga!

Husby Kulturkvarter

I mer än fem år har vår förening ingått i det
lokala nätverket Husby Kulturkvarter som var ett
initiativ från Kulturförvaltningen. Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning, Biblioteket, Berättarministeriet, Mittiprickteatern, Kulturskolan, Folkets
Husby, förskolorna och skolorna i Husby ingår i
detta nätverk tillsammans med oss.
Vi håller oss uppdaterade om vad som händer i
de olika verksamheterna och samplanerar några
arrangemang per år, bl.a Hitta i ditt Husby (barn-
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verksamhet under påsklovet), Husby Gårdsdagen och Ljusfesten. Att skapa en starkare
vi-känsla för vårt område och dess invånare är
något som samarbetet i detta nätverk bidrar
starkt med. Inför 2020 har vi planerat en veckas
barnkonstutställning i konsthallen, tema sätts
hösten-19.

VIDA –
Välj Inkludering Delaktighet Aktivitet

Under några terminer har vi kunnat välkomna SFIklasser från Hermods i Kista pga vårt samarbete
med VIDA. VIDA är Arbetsmarknadsförvaltningens
enhet för flyktingsamordning som vi inledde samarbete med 2018. Samarbetet innebär praktisk
språkträning i vår skapande verksamhet Vi har stora förhoppningar om att detta lyckade samarbete
kommer fortsätta även under 2020 eftersom Hermods och vi var mycket nöjda med samarbetet.

Stockholm Konst/Kulturfestival

I och med färdigställandet av det stora upprustningsprojektet av gångvägen mellan Husby
Centrum och Husby Gård som Trafikkontoret
och Rinkeby-Kista sdf ansvarar för, men som
initierats av oss i vår förening, har föreningen
fått en möjlighet att tillsammans med Stockholm Konst anordna en kulturfestival vid invigningen av vägsträckan, i augusti 2020. Tanken
är att det hela ska ske i anslutning till Husby
Gårdsdagen.

Trafikkontoret/Stadsdelsförvaltningen

Tre stora satsningar kommer göras i grönområdet runt Husby Gård de närmsta åren.
Vi kommer vara inbjudna till dialogmöten under 2019 där Trafikkontoret och Stadsdelsförvaltningen fångar upp idéer från vår förening
samt från boende i området kring föreslagna
förbättrings- och förnyelseförslag.
Satsningarna gäller:
1. Lekplatsen och trädgården i direkt anslutning till Husby Gård
2. Grillplatsen, där sju nya grillplatser ska anläggas.
3. Fortsättningen av vår föreningsidé ”Vägen är
målet”, det vill säga gångvägen mellan Husby
centrum och Husby Gård, som nu går under
namnet Husby Kulturstråk.

delsråd deltar årligen på Husby Gårdsdagen och
träffar besökare och samlar in synpunkter.
De hjälper även till på våra Valborgsfiranden.

Större traditionella evenemang

Norra Järva stadsdelsråd

En partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av boende, både individer och
föreningsrepresentanter som träffas en gång
per månad. Deltar på olika evenemang och
fångar upp boendes oro, frågor och synpunkter, ordnar stormöten kring några av dessa
varje termin Bjuder in politiker, sakkunniga och
ansvariga i ämnet och ger boende möjlighet
att höras och bli lyssnade till. Norra Järva stadsEldföreställning
under Ljusfesten i
Husby.

Ljusfesten
Såpbubletillverkning
på Husby gårdsdagen.

Nätverket Husby Kulturkvarter, som vi är en del
av, arrangerar. Start går uppe på Husby torg där
ficklampor delas ut till alla deltagande barn. Alla
vandrar tillsammans ner till Husby Gård längs
gångvägen Husby Kulturstråk. Nere på Husby
Gård är trädgården upplyst av ljuslyktor och
ljusslingor. Alla bjuds på piroger och varm saft, det
blir allsång till musik och uppläsning av ord om
ljuset. Förhoppningsvis finns ekonomiska resurser
till ljus och eldshow. Planeras hållas i november.

Hitta i ditt Husby

Under påsklovet kommer vi tillsammans med övriga aktörer i Husby Kulturkvarter genomföra Hitta i
ditt Husby för områdets skollediga barn. Tanken är
dels att de ska känna sig mer hemma i Husby och
hitta till våra olika verksamheter och dels att de ska
känna trygghet i att alla våra verksamheter finns
med i ett större sammanhang där vi ledare känner
varandra och samarbetar. Tävlingen har stationer
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Afternoon Tea uppdukat i kafét.
Kreativ målning
i verkstan.

Det blir en dag att umgås och trivas på.

Uthyrningsverksamheten
ning mm. Detaljerat program kommer närmare
evenemanget.

Vårloppis

på varje deltagande verksamhet med två aktiviteter på varje station. Allt avslutas på en av platserna med fika, lekar och prisutdelning.

Husby gårdsdagen

En dag för gemenskap mellan olika verksamma
aktörer på Husby Gård samt andra kulturutövare
i Husby och allmänheten. Det blir en dag med aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Vi planerar
dagen till den 22 augusti. Konst ute i trädgården,
musik och lekar, workshops och medlemsutställning i konsthallen. Barn, ungdomar och vuxna
från vår verksamhet medverkar. Och troligen blir

det även stor invigning av Husby Kulturstråk och
Kulturfestival samtidigt.

Valborgsfirande

Husby Gård har i många många år firat valborg,
så kommer vi göra även 2020. Sen start har vi
samarbetat med Husby socialdemokratiska förening kring evenemanget men på senare år har
vi velat utvidga samarbetet med andra aktörer.
Norra Järva stadsdelsråd har varit med de sista
åren och hjälpt till med vakt av elden och släckning. Ännu finns inget färdigt program för valborg
2020 men vi kommer söka medel till underhåll-

Ett annat evenemang som har lång historia på
Husby Gård är vårloppisen. För några år sedan
var det en stor lokal festlighet med många som
sålde begagnade saker och många besökare.
Tyvärr har vi haft otur med vädret de sista åren
vilket har medfört en stark nedgång både bland
besökare och försäljare. Trots det är intresset för
denna dag relativt stor vilket gör att vi fortsätter
även 2020.

Jul i vårt hus

Den 5 december bjuder Husby Gård på julstämning med hög mysfaktor. Det blir glögg
och pepparkakor, gröt och skinksmörgås, pepparkakshusutställning, hantverksmarknad och
medlemmarnas pop up-utställning, tomte mm.

Detta är vårt uppdrag gentemot Kulturförvaltningen. Detta åtagande ger oss ett verksamhetsbidrag som är en ekonomisk grund för verksamheten. De lokaler som är tillgängliga att hyra är
konsthallen, storstugan och konferensrummet.
Viss tid bedriver vi egen verksamhet i lokalerna,
såsom konstutställningar, möten, daglig verksamhet med olika sysslor.
Vi hyr ut lokaler till privatpersoner, föreningar och
företag som vill ordna egna fester eller möten.
Vi hyr även ut till förvaltningar, företag, skolor/
förskolor, teatrar med flera. Denna verksamhet
innebär ett stort slitage på lokalerna och mycket
administrativt arbete men ger oss ett i gengäld
ett ekonomiskt tillskott till verksamheten.

Kafé

Som hjärta i verksamheten finns vårt kafé med
eget hembakt bröd. Kafét är ofta för-sta kontakten med vår verksamhet och bemötandet där är
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En bild ur utställningen Lesbos - Ett slags Limbo av Angelica Harms

Vernissage i Galleri Husby Gård.
Foto: Rashmi Pandey

bud. Konsthallen visar utställningar av såväl nya
som etablerade konstnärer med en blandning
av skulptur, bildkonst, installationer och performance. Inför 2020 års program planeras öppna
workshops i anslutning till vernissagen.

Utställningsprogram i Husby konsthall:
därför mycket viktigt. I anslutning till kafét finns
information om vilka program och aktiviteter vi
har att erbjuda.
Kafét är öppet alla vardagar klockan 10 -16 och
helger klockan 12-16. Vi har stängt i anslutning till
storhelger. Under kaféts öppettider sker dessutom bokning och nyckelutlämning till medlemmar som vill hyra någon av verkstäderna.
Afternoon tea sista helgen varje månad (lördagsöndag) har blivit ett uppskattat inslag i kaféverksamheten. Vi började på försök med detta under
2014 och har fortsatt då vi sett att det dragit fler
kunder. Vi serverar snittar, scones, marmelader
och små goda bakverk samt en kanna rykande
hett te. Kostnad är 70 kr för medlemmar. Vi har
märkt att vårt afternoon tea blivit mer och mer
känt även utanför närområdet.
En helg i månaden serveras nygräddade våfflor
med sylt och grädde, detta börjar på prov under hösten 2019 och om det slår väl ut fortsätter
vi under 2020.

Hantverksbutik

I anslutning till kafét har föreningen en hantverksbutik där medlemmar kan lämna in konstoch hantverk till försäljning. Föreningen tar 10%
i provision. Butiken har samma öppettider som
kafét.

Husby Konsthall

Föreningen har en tillsatt grupp, utställningsgruppen, bestående av personalrepresentant,
styrelserepresentant samt medlemmar som arbetar fram ett utställningsförslag för nästkommande år.
Husby Konst & Hantverksförening bedriver sedan många år utställningsverksamhet i Husby
Konsthall och Galleri Husby Gård/kafét. Kombinationen av verkstäder för konst och konsthantverk,
utställningslokalerna i Konsthallen och Galleriet,
och kaféverksamheten med möteslokaler är unik
och viktig i ytterstadens annars glesa kulturut-

11.1-2.2 Fotoutställningen Lesbos- Ett slags Limbo av Angelica Harms.
8-16.2 Mitt hem - min virkade värld av Irina
Hauska.
29.2-22.3 Joakim Heidvall & Niklas Karlsson.
28.3-19.4 Shadow Government av Johan
Söderström.
23.3-30.4 Barn- och ungdomskonstutställning
med Husby Kulturkvarter.
22.8-13.9 Medlemskonstutställning.
19.9-11.10 Neema Mjengwa. Batik och naturlig
färgning.
17.10-8.11 Julia Olofsson & Anna Persson.
4+5+6.12 Pop uputställning med medlemmarna i Husby Konst & Hantverksförening.

Galleri Husby Gård

Kafét i Husby Gård inrymmer Galleri Husby Gård
där medlemmar har möjlighet att ställa ut. Även
allmänheten är välkomna att hyra tid för utställning i detta galleri. Kostnaden att ställa ut under
en period på två veckor och tre helger höjs 1
januari 2021 till 500 kr för medlemmar, en höjning jämfört med tidigare år, för medlemmar och
1200 kr för icke medlemmar.

Om du vill ställa ut kan du antingen skriva upp
ditt namn på listan på kontorsdörren eller ta
kontakt med personalen. Utställningsprogrammet för 2020 är ännu inte helt färdigbokat. Fortfarande finns några lediga tider. Bokningsläget
ser ut så här:
11.1-26.1 Mina Dastanian
1.2-16.2 Bahar Ayonbi
22.1-8.2 Nedal Sawas
14.2-29.2 Charu Arora
7.3-22.3 Rashmi Pandey
4.4-19.4 Fernanda Melgarejo
23.4-10.5 Barnkonstutställning
16.5-31.5 Maria- Conchita Högberg
6.6-21.6 –
22.6-5.7 Mittiprickteatern
11.7-19.7 Art Camp
25.7-9.8 Lidia Muños Ponce
22.8-6.9 Rohi Kohandani / Yacob Jokhadar
12.9-27.9 Cecil P Tan
3.10-18.10 Helen Svendgaard
24.10-8.11 Kerstin Erlandsson
14.11-29.11 Francina, Elise, Annett
5.12-20.12 Elizabeth Carlsson
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Vi blickar framåt
Vad 2020 kommer innebära för vår förening
och verksamhet kan vi inte säkert veta. Vi har
blivit vana att leva i ovisshet vad gäller ekonomiska resurser. Men vad vi vet är att intresset
att mötas och att skapa är detsamma och
därför är det angeläget för oss att enträget
fortsätta vår verksamhet med att hålla målbilden gemenskap och integration genom
konst och kultur levande.

