Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsledarens
tankar om 2019
2019 är lagt till handlingarna och nu är
det dags att titta tillbaka på vilka ambitioner vi hade inför året och vad vi gjort.
I verksamhetsledarens förord till 2019 års verksamhetsplan står: ”2002 lät stadsdelsdirektören Louis
Abascal oss få ta över driften av Husby Gård med orden; ”Jag rullar ut röda mattan åt er; gå!!!”
Det förtroende de orden innebar har betytt oerhört
mycket för mig. Sedan 2002 har vi ansvarat för gården
och fyllt den med en mängd olika aktiviteter.
Viktigast av allt under dessa 16 år tror jag att alla möten mellan människor har varit och är. Att få finnas
med i ett sammanhang, att få ha tillgång till och möjlighet att bidra och påverka.
Vår förenings historia bidrar till vår identitet, innebär
trygghet och evidensbaserat självförtroende. Vi har
drömt, vi har kämpat, vi har förmått!
Nu står vi åter inför ett nytt verksamhetsår och mycket är som ett oskrivet blad även om planer finns.
Under vårt nya verksamhetsår kommer vi att ägna
oss åt konstutställningar, uthyrningar, konstprojekt,
arrangemang och kafé och mycket mer.
Vad än vår förening åtar sig under kommande år önskar jag oss alla framför allt många goda möten, inspiration, utbyten samt ett kreativt och konstnärligt växande. I den här verksamhetsberättelsen får vi se hur
väl vi lyckats med dessa intentioner.
Under 2019 har vi haft 22.544 deltagare/besökare i
verksamheten och det visar att vi är en livaktig förening med verksamhet som tilltalar såväl medlemmar
som externa besökare.
Piglet

Verk från Demokratiutställningen i konsthallen.
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Vår organisation
Medlemmar
Antal betalande medlemmar vid årets slut var 162.
Medlemsavgift är 300 kr per kalenderår. Om medlemsavgiften betalas in under oktober, november,
december gäller medlemskapet även nästkommande år. Som medlem har du många möjligheter till aktivitet inom föreningens olika verksamheter.

Hantverksbutiken

I anslutning till kafét ligger vår fina hantverksbutik,
där kan alla konsthantverksmedlemmarna kan sälja
sina alster. Föreningen behåller 10 % av försäljningskostnaden i provision och resten får 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. Omkring 30 medlemmar
lämnar regelbundet in alster till butiken.

Ett urval av föreningens utbud

Varje år anordnas en medlemsutställning i konsthallen som alla konstnärliga medlemmar är välkomna
att delta i. Man kan även boka in sig i kaféet/Galleri
Husby Gård till en kostnad av 250 kr för en 2 veckorsperiod. Beslut togs av styrelsen under 2019 att höja
till 500 kr från 2021.
Föreningen köper in konst till en summa av 6.000 kr
av medlemmar, dessa konstverk lottas ut på årsmötet.
Föreningen delar ut ett stipendium på 10.000 kr som
medlem kan söka, stipendiet ska gå till att uppmuntra den egna konstnärliga utvecklingen.
Man får som medlem en gratistid i verkstäderna;
under 2019 ändrade styrelsen priser i verkstäderna
och även vilken tid som är kostnadsfri för medlemmarna att nyttja verkstäderna. Den tidigare tiden var
torsdagskvällar klockan 16-20 och den nya tiden är
söndagar från klockan 12. Därutöver kan man hyra
verkstäderna för 40 kr/timmen när lokalerna inte har
gruppverksamhet. Om lokalerna är lediga eller ej kollar man lätt på vår hemsida under fliken Verkstäder.
Kamratcirklar och kurser anordnas under året i olika ämnen och man kan som medlem, om man har rätt kompetens för ändamålet, anmäla intresse att bli ledare.
Som medlem kan man få hjälp med design och tryck av
visitkort, vernissagekort och affischer till en billig penning av vår anställde webdesigner/marknadsförare.
Medlemmar får ett informationsbrev med information 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. Medlemmarna får köpa subventionerat fika i vårt kafé.
Föreningen förväntar sig engagerade medlemmar
som utefter sin förmåga drar sitt strå till stacken och
hjälper till att föra verksamheten framåt.

Bränning i Ittagamaugnen.

Butiksgruppen
Francina Dalmulder-Larsson är sammankallande och
ansvarar för presentationen av inlämnade alster i
hantverksbutiken och några gånger per år träffas
butiksintresserade medlemmar och gör iordning inför olika högtider. Alla konstnärliga medlemmar har
möjlighet att lämna in egengjorda alster till butiken.

HK Art group
En grupp inom föreningen har gått samman för att
skapa möjligheter att ställa ut sin konst på andra plat-
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ser än Husby Gård för att på så sätt knyta nya kontakter och bredda sina möjligheter att visa och sälja
sin konst. Detta medför även att information om vår
verksamhet når ut till andra. Andra medlemmar har
samma möjlighet att gå samman och göra liknande.

Art & Craft gruppen
Nytt 2019 var att aktiva medlemmar i keramiken träffades en gång per månad och planerade och genomförde Raku- och Ittagamabränningar, svartbränning
och sågspånsbränningar, dvs alternativa utomhusbränningar av keramik med specifikt resultat. Gruppen gjorde även muggar och fat till kaféet, till besö-

naturmaterial. Planer finns att dels ha en broderiutställning i Galleri Husby Gård 2020 och även medverka i den inplanerade textilutställningen under 2020,
med naturligt färgade tyger både från vår verksamhet och tillsammans med inbjudna medskapare från
Tanzania, som deltar via konstnären Neema Mjengwa

Antal protokollförda styrelsesammanträden under
året var 10 stycken.

Utställningar

Halvårsmötet hölls den 24 november, då verksamhetsplan och budget antogs samt medlemsavgiftens
storlek för det kommande året.

Medlemsaktiviteter

Medlemsavgiften förblev 300 kr, vilket är samma
summa som föregående år.

Föreningen har organiserat utställningsverksamhten
så att representant från styrelse, personalen och medlemmar ingår i utställningsgruppen. Gruppen går löpande igenom ansökningar som kommit in, man fångar upp tips och idéer på relevanta och för området,
allmänheten och medlemmarna intressanta konstnärer och utställningar. 2019 arbetade vi inte med något
tema. Som alltid, och utefter vår förenings vilja, strävade vi efter en mångfald i uttryck och praktik.

Två medlemsforum genomfördes under året. Det första 10 mars, då vi välkomnade några nya medlemmar.
Dessutom var Lars Sjööblom inbjuden att berätta om
sitt arbete som gravör, han visade sina verktyg och
visade exempel på några av de cirka 500 frimärken
han har skapat under sin verksamma tid. Många av
oss har säkert utan att veta det köpt flera av dessa.
Föreningen bjöd dessutom på smörgåstårta!
I anslutning till vårt andra medlemsforum i oktober
hölls en workshop som många medlemmar deltog i.
Det var vår medlem Safinaz Farhat som visade oss
Acrylic pouring. Det var mycket uppskattat.

Fester
Årets första medlemsfest hölls söndagen den 3 februari. Det blev en stor och inbjudande knytkalasbuffé.
Den 16 juni hade vi försommarfest med grillning, då
inbjöd också Art & Craftgruppen till vernissage av sina
kafémuggar i keramikverkstaden.

Årsmöte
Årets ordinarie årsmöte hölls den 14 april. Då valdes
ny styrelse, verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelsen antogs. Det årliga konstlotteriet
genomfördes under ordinarie årsmötet där konstverk inköpta av medlemmar lottades ut. På årsmötet
kungjordes vem som vunnit årets stipendium – det
blev i år Anna Pilgrim Berglund med sin ”Kurs i digitalt
textiltryck”.

Medlemsforum med Acrylic pouring.

karnas förtjusning! Till jul i vårt hus hade gruppen
även tillverkat glöggmuggar.

Brodera med mera

En ny möjlighet att träffas och utbyta idéer och kunnande startade för dem som tycker om att handarbeta med textila material. Gruppen träffades och
broderade fritt, virkade och gjorde dekorationer av
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Ny styrelse valdes på årsmötet och den ser ut så här:
Ordförande: Catharina Söderberg
Kassör: Francina Dalmulder-Larsson
Sekreterare: Åke Strandin
Ordinarie ledamöter:
Rohi Kohandani (sitter kvar ett år)
Arash Sajadi (Nyval 2 år)
Suppleanter: Linda Rebane , Rolf S Nielsen, Elias Azzi
Revisorer: Gunnar Sjödelius och Henrik Janbell
Revisorersättare: Svante Sundin
Under verksamhetsåret slutade Åke Strandin och Linda Rebane gick upp som ordinarie.
Valberedningen, som bestär av Ellie E Ghasri och Leif
G Wikström valdes på höstens halvårsmöte.
Adjungerad på styrelsemötena är verksamhetsledare
Kerstin ”Piglet” Wikström.

Medlemsdelaktighet

Många medlemmar har deltagit i många olika verksamheter under året, workshops, kafé, affischering,
har fraktat, handlat, fixat och bemannat konsthallen
på helger.

Husby Konsthall

Det är så roligt att vi skapar vår fina verksamhet tillsammans! Vi har idag en mycket god arbetsgemenskap, medlemmar, styrelse och personal emellan!

Anställda
Under första delen av året hade vi sju anställda, men
två har sedan dess gått i pension och en som hade en
tidsbegränsad anställning fick sluta i oktober då hennes tid tog slut. De anställda jobbar med den dagliga
skötseln av Husby Gård, med planeringar och genomföranden av föreningens olika evenemang 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, bemanning av konstutställningar
under vardagarna, ansvara för bokningar av lokaler,
uthyrningar, administration, nätverkande, arbetsleda
praktikanter med mera. Dessa och många andra arbetsuppgifter sköter föreningens anställda på daglig
basis för att föra föreningen framåt.

Arbetsträning – samarbete med AF

Att ansvara för en anläggning som Husby 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 antal arbetssökande i arbetsträning eller sysselsättning, som hjälpt
till i kafé och ute i den övriga verksamheten. Vi har
även ägnat viss tid åt att träna praktisk svenska.

Sommar- och jullovsjobbare

Under 2019 har vi tagit emot 7 ungdomar som anställts
av stadsdelsförvaltningen men haft sin placering hos
oss. De har hjälpt till med Art Camp och kaféet.

Vernissage för utställningen Nya In.

Miniprintutställning

Året inleddes med en Miniprintutställning. Internationella och nationella grafikkonstnärer inbjöds till en
miniprintutställning där måttet var temat. Utställningen presenterade småskaliga verk i olika tryckmetoder.
Utställningens verk kom efter utställningen att ingå i
en permanent samling i Husby Konsthall och verken
var inte tillgänglig för försäljning.
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av Art & Craftgruppens nygjorda glöggmuggar. Utställningen pågick till söndagen den 1 december. Det
var den hittills största medlems-utställning vi haft i
Husby Konsthall med ett 40-tal deltagare.

Christoph
Mügge
Husbys
hemliga
rum var en installation som bestod
av olika skyddssymboler och funktionella föremål
som var både monumental och intim. Utställningen
utforskade relationer mellan makt och rum och genomträngliga gränser mellan offentliga och privata
områden.

Galleri Husby Gård

I Galleri Husby Gård kan man som medlem ställa sig
på kö för att ställa ut. Det kostar 250 kr för en två veckors period. Under 2019 har följande av våra medlemmar ställt ut; Max Eriksson, Anne Pilgrim Berglund,
Aliro Delgado, HK art Group redovisade stipendiet,
Lidia Munos, Mittiprickteatern, Raid Mehdi Hattab,
Rashmi Pandey, Elizabeth Carlsson, Safinaz Farhat,
Surbhi Agarwal, Cecilia Rojas Castro, Amanda Johansson. Det har visats måleri, skulptur, keramik, grafik,
foton, acrylic pouring med mera.

Återkommande större
arrangemang
Hitta i ditt Husby

Hitta i ditt Husby är ett samarrangemang inom Husby
Kulturkvarter för området skollediga påsklovsfirade
mellanstadiebarn. Cirka 60 barn deltog.
Tanken med arrangemanget är att det ska vara ett
samarbete mellan kulturaktörer, vilket vi tror bidrar
till att barnen lär känna sin hemort och vilka resurser
som finns för dem.
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 pågick en eftermiddag
under påsklovet och avslutas med äggmålning och
äggpickningstävling, fika och prisutdelning.

Husby Gårdsdagen

Lotte Nilsson Välimaa och Yacob Jokhadar inför den gemensamma utställningen I morgon - Du och Jag.
Alla grafikkonstnärer över 18 som arbetar med grafik
var välkomna att söka. Varje konstnär fick skicka in ett
eller två grafikverk. Alla traditionella grafiska tekniker
godtogs. En jury bestående av en medlem från Grafiska sällskapet samt en från vår utställningsgrupp
valde ut vilka verk som skulle visas. De allra flesta
kom med. Utställningen bestod av 77 verk och 49
konstnärer från många olika länder såsom Australien,
Tyskland, Taiwan, Japan, Italien, USA, Polen, Frankrike,
Kanada och Sverige var representerade.

I morgon - Du och Jag

I februari ställde Yacob Jokhadar och Lotte Nilsson
Välimaa ut med utställningen I morgon – Du och Jag.
Två konstnärer med helt olika uttryck och bakgrund
möttes och skapade en utställning tillsammans.
Utställningen var ett led i KRO´s projekt ”Konsten att
delta” med syfte att öppna och, inte minst bygga, interkulturella nätverk mellan konstnärer från hela världen och handlar om att skapa möten på lika villkor
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mellan konstnärerna och att inspirera till ett mentorsprogram.

Nya In – Irakiska Konstföreningen

Irakiska Konstföreningen fyllde 20 år och i och med
det ville de blicka framåt och bjuda in unga förmågor, därav titeln på utställningen. Tio inbjudna lokala
unga konstnärer ställde ut foton, film, installationer,
målningar, keramik och teckningar. De inbjöd även
till samtal med konstnärerna.

Medlemsutställning

Under 2019 hade medlemmarna möjlighet att delta
i en större och en kortare utställningsperiod i Husby
Konsthall. Årets längre utställning hade vernissage i
samband med Husby Gårdsdagen den 24 augusti och
den kortare tredagarsutställningen, som gick under
namnet Pop up, hade vernissage under Jul i vårt hus
den 30 november, men pågick från fredagskvällens
smygvernissage, den 29:e, då vi även hade invigning

Populär ansiktsmålning på Husby gårdsdagen.

Hans Kvam

I sitt konstnärsskap arbetar Hans Kvam främst med
måleri och experimentellt ljud. Ett tema som funnits
med sedan lång tid tillbaka, oavsett teknik och uttryck, är att porträttera ting och händelser som befinner sig i gränslandet mellan att vara synligt och dolt.
Det som sker precis på gränsen mellan att synas, anas
eller höras, är något som fascinerar och som Kvam
återkommer till på olika sätt

Den 24 augusti genomförde vi Husby Gårdsdagen tillsammans med flera olika aktiva aktörer i Husby som
Norra Järva stadsdelsråd och Husby Kulturkvarter. De
fångade upp besökarnas idéer och önskemål om förbättringsförslag och tips på aktiviteter i Husby.
Vi erbjöd program för hela familjen under dagen, för
barnen hade vi 5-kamp, ansiktsmålning, Reaggemusik
spelades, Stadsdelsförvaltningen var med och informerade om parkernas dag.
Ett keramiklotteri anordnades och en grupp som jobbade med microväxtfärgning höll till utanför grafiken. I en del av trädgården hade vi loppis och denna
gång hade vi vädret med oss. Irakiska konstföreningen bjöd på måleriworkshop i trädgården.
I konsthallen ställde medlemmarna ut. Varje medlem
fick en tilldelad plats och kunde ställa ut hur mycket
eller lite som de själv ville. I år slog deltagarantalet
alla rekord! Peter Widneroch Adolfo underhöll med
ljuva toner både i konsthallen och i storstugan.
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Valborgsfirande
Sista april brukar vi, tillsammans med Husby socialdemokrater och Norra Järva Stadsdelsråd anordna
valborgsfirande. Så gjorde vi även i år men på grund
av eldningsförbud kunde vi inte tända någon brasa
men genomförde en liten trevlig familjefest ändå.
Det var 5-kamp för barnen och ett vårtal av vår aktive
medlem och styrelseledamot Arash Sajadi och kafét
var öppet till 21 på kvällen.

Loppis
På Mors dag den 26 maj var det dags för den årliga
vårloppisen. Då inbjöd vi boende 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. Detta år regnade loppisen bort tyvärr, men fortfarande efterfrågas denna
dag av många så vi fortsätter med ett nytt försök även
nästa år.

smörgås, glögg mm. I hantverksbutiken fanns mycket nyproducerat till försäljning.
Hela huset var jul smyckat och charmigare än någonsin. Barnen fick hälsa på våra två tomtar uppe på vinden vid två tillfällen under dagen och få julklappar.
I verkstäderna visades olika hantverk. Inte så många
besökare hittade hit, tyvärr, det får vi ordna bättre
till nästa år om vi fortsätter med hantverksmarknad
2020.
Det blev en trivsam dag för alla åldrar och inte minst

I.O.P

Mål
Med Konstakuten strävar vi efter större gemenskap i vår
stadsdel, genom att ge boende en möjlighet att träffas
med konst och hantverk som gemensam nämnare.

Under året tecknades ett partnerskap mellan Rinkeby-Kista sdf och oss kring skollovsverksamheten
Art camp och vårt nystartade projekt Konstakuten.
Det gav oss ett ekonomiskt stöd och stöd genom
gemensamma planeringar och uppföljningar tillsammans med styrgrupp och arbetsgrupp. Avtalet löper
från första juni 2019 till sista augusti 2020. Vår närmsta
kontaktperson är kultursekreteraren Ulrika Eriksson
Nilsfors.
Bakgrund
Alla verksamheter och offentliga platser i vår stadsdel har inte resurser att erbjuda workshops i olika
skapande material. Behovet verkar finnas eftersom
vi har fått frågan om att komma ut till olika verksamheter och torg, utanför Husby Gård, för att inspirera
till och jobba med skapande verksamhet.

Under mörka hösten har Ljusfesten blivit en angelägenhet för många Husbybor. Den är ett samarbete
inom Husby Kulturkvarter. I år valde vi tyvärr att ställa
in evenemanget, bland annat för att för få organisationer kunde vara med och hjälpa till. Dessutom var
trädgården på Husby Gård avgränsad på grund av
lekplatsens renovering och upprustning.

Syfte
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 har även fått problem med finansiering av evenemanget. Förr fanns ett stöd för detta från staden, men
i år hade vi inte den möjligheten. Men inför nästa år
satsar vi igen!

Jul i vårt hus
Ett av våra traditionella arrangemang är Jul i vårt hus.
I år inbjöd vi, någon dag innan, till pepparkakshustillverkning. Barn från Oxhagsskolans fritids samt några
praktikanter och medlemmar deltog.

Vi ser det som ett fint komplement till övrig verksamhet i stadsdelen att vi har möjlighet att kunna bidra
med vår konst- och hantverksprofilerade verksamhet
via en flexibel och mobil konstakut som kan göra tillfälliga nedslag för inspiration och glädje och hälsofrämjande upplevelser utöver de vanliga.

Under Jul i vårt hus visade även våra medlemmar en
Pop up-utställning i konsthallen och en Hantverksmarknad i verkstadsbyggnaden. Det blev stämningsfullt och trivsamt.

Målgrupp
Olika åldrar. Vi inriktar oss främst på Sommar på torget och andra spontana öppna platser men även på
ungdomsgårdar och äldreomsorgens aktivitetscenter.

I konferensrummet visades årets pepparkakshusutställning och där kunde man även pyssla med att
göra bivaxljus och annat juligt. Även veckan efter
kom många förskolegrupper och tittade på pepparkakshusen. I år gjorde vi en tävling av bästa pepparkakshus och vinnare blev Ronja, en av de yngre deltagarna och vinsten var en biobiljett.
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Kontinuerlig skapande
verksamhet

deri, keramik med mera. Konstakuten kan finnas med
som inspiration vid många tillställningar i stadsdelen
och vara ett tillskott för många invånare i vår stadsdel. Kring skapandet uppstår möten och samtal som
berikar.

Konstakuten

Ljus i Husby

I kaféet serverades typiska julkakor, gröt och skink-

för våra egna medlemmar. Flera medlemmar ställde
upp med sitt engagemang och sin tid och hjälpte till
dessa dagar. Peter Widner sjöng och spelade och skapade julig stämning.

Eldshow under evenemanget Ljus i Husby.

Metod
Vi köpte in en cykelkärra och använde oss ofta av dramatenvagnar. Konstakuten ska ju vara en flexibel och
mobil verksamhet som kan göra tillfälliga workshops
på olika platser. Det är en behovsanpassad, mobil
verksamhet som förser deltagarna med inspiration,
relevant material och handledning för måleri, bro-

Kreativt under Art Camp.

Vi vill skapa större tillgänglighet och nå ut till fler människor med konstnärlig och skapande verksamhet.

Art Camp

Bakgrund
De flesta barn i vår stadsdel åker inte på fjällsemestrar,
har inget lantställe eller segelbåt. Många har inte heller
släktingar i andra delar av landet att besöka utan förblir hemma under loven. Vi, som lokal och aktiv förening, har under årens lopp sett och förstått behovet av
meningsfull kreativ sysselsättning utan höga avgifter
för områdets skollediga barn.
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Syfte
Art Camp en bra möjlighet för områdets barn att få
syssla med något meningsfullt under loven. Man kan
delta i en drop in verksamhet som är kostnadsfri och
man inte behöver anmäla sig. Vi vill främst nå barn
som är föreningsovana och vi vill med vår verksamhet ge lustfyllda upplevelser och erfarenheter av att
själv få skapa i olika material och tekniker, utan pekpinnar och bedömning.
Vi vill ge barnen och ungdomarna möjlighet till en utvecklande och meningsfull fritidssysselsättning med

för oss att nå föreningsovana barn och ungdomar.
Vi erbjuder flera olika stationer inom konst och hantverk som barnen kan välja mellan, det kan bl.a vara
måleri, keramik, batik, grafik, foto. Huvudtanken är
att verksamheten ska vara tillåtande och lustfylld.
Barnen uppmuntras att komma med egna idéer som
vi hjälper dem att genomföra, vi ger också inspiration
och idér till dem som behöver. På det längre sommarlovet ger vi barnen chans att ställa ut sina alster i en
endagsutställning.

Fyrtornet och Minichipsen, Barn från Hyresgästföreningen på Tönsbergsgatan, Husby Gårdsskolans femteoch sjätteklassare har under året kommit till keramiken
och måleriet.
Bromma resursenhet, Fält och fritid, har kommit med
barngrupp två gånger under året, samt förstås Art
camp, vår skollovsverksamhet under alla lov. Piglet och Shakir handledde med hjälp av våra duktiga
praktikanter.

Ungdomsgrupp
Inför 2018 års demokratiutställning träffades en ungdomsgrupp och jobbade med utställningen och den
ville fortsätta att träffas även sedan utställningen tagit slut och så då gjorde vi det möjligt.
Vi har jobbat med keramik inspirerade av japanen
Shozo Michikawa. Vi har besökt Stadsbyggnadskontoret i Tekniska nämndehuset där vi fick lära oss lite
om stadsplanering. Vi besökte även en performance
utanför Östasiatiska museet där en koreansk keramiker byggde en enorm kruka som sedan kraschades.
Ungdomarna är i gymnasieåldern. Arash, Sara J och/
eller Piglet handledde.

Öppna verkstäder
En halvdag i veckan, onsdagar klockan 10-13, inbjuder vi i första hand boende från vår stadsdel, en
kostnadsfri drop-in verksamhet i verkstäderna. Deltagarna betalar bara för materialet de använder. De får
prova på under en termin att jobba med lera och måleri och vill de fortsätta efter det får de bli medlemmar i vår förening och sedan betala per timme och
om gruppen blir full får de lämna sin plats till förfogande för nya. Det är genom öppna verkstäder som
många av våra nuvarande medlemmar hittat vägen
in till föreningen. Ledare har Shakir, Kerstin E och Piglet varit i keramik och måleri.

Kista Folkhögskola
Under hösten bokade en klass från Kista Folkhögskola in några fredagar i keramiken med egen ledare.

VIDA/SFI Hermods
Vi har under våren samarbetat med arbetsmarknadsprojektet VIDA som vill slussa nya svenskar ut till föreningslivet. Under våren bokade SFI Hermods i Kista
in en åttaveckors kurs i keramik och måleri hos oss.
Det blev praktisk svenskträning samtidigt som de
fick jobba med konst och hantverk. Shakir och Piglet
handledde.

Kamratcirklar / Studieförbundet
Vuxenskolan

Föreningens ungdomsgrupp samlad.

nya kunskaper och upptäckter som förhoppningsvis
berikar dem och där nya vänskaper kan knytas och
där upplevelserna kan bidra till framtida fritidsintresse och föreningsaktivitet och som även ger dem en
känsla av sammanhang och vikänsla i sin närmiljö.
Målgrupp
Barn i åldrarna 9-16 år från vår stadsdel.
Metod
Vi erbjuder en kostnadsfri verksamhet. Barnen kan
bara komma och delta utan anmälan, det är ett sätt
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Mål
Vi strävar efter att genom konst och hantverk ge deltagarna nya upplevelser, nya kunskaper, nya möten,
nya förhoppningar och en vikänsla av gemenskap
och tillhörighet samt meningsfull sysselsättning under skolloven. Handledare har varit Kerstin E, Shakir
och Piglet, samt 7 feriejobbande ungdomar. Under
sommaren var även Ulla-Carin från Grafiska sällskapet med som handledare.

Barngrupper

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har vi
under året haft ett flertal kamratcirklar i olika ämnen:
keramik, måleri, bakning samt olika konstgrupper med
mera. Tanken är att ge möjlighet till förkovan inom det
ämne man är intresserad av. Detta ger föreningen en
liten summa per timme och grupp. Och som det heter;
Många bäckar små..!

Drejning i keramikverkstan.

Vi hade barngrupper i keramiken från Förskolorna
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Övrig verksamhet
Ramverkstad
Föreningen fick möjlighet att köpa in en maskinpark
för ramtillverkning, av våra fd medlemmar Gregory
och Jeanettes, till ett bra pris. Detta kommer innebära nya möjligheter för våra medlemmar och allmänheten när man vill rama in sina konstverk. Under 2020
ska vi organisera hur det ska gå till.

Soppsamtal

Under hösten genomfördes soppsamtal på Husby
Gård, ett samarbete mellan RATS teater, Stockholms
universitet och vår förening. Samtalen handlade om
identitet, om mode, om representation och etnicitet
och skedde under nyfikna, öppna och lärande former.
Varje tillfälle inleddes av en inbjuden gäst eller forskare följt av samtal och soppa. Dessa soppsamtal
hölls vid tre tillfällen på Husby Gård och ett på Svenska Filminstitutet i Stockholm. Det var första gången vi
genomförda detta samarbete och deltagandet bestod
av en mindre grupp, men inte desto betydelsefullare!

Förnyelse i utemiljön vid Husby Gård
Mycket hände i utemiljön runt Husby Gård 2019. I trädgården och på lekplatsen påbörjades förnyelsearbete
med nya lekanordningar, nya fruktträd och verkstadsbyggnaden fick ny stor trappa upp till keramiken.
På grillplatsen revs gamla dansbanan och en ny funktionell grillplats började byggas. Minst 7 nya grillar
samt bord och bänkar och en plats för till exempel
valborgsuppträdanden.
Tankarna och planerna om Husby kulturstråk, vägen
upp mot Husby Centrum från Husby Gård, har kommit
igång på riktigt. Designdialogmöten med boende,
föreningsmedlemmar, Trafikkontoret och arkitektbyrån Nyréns har skett vid ett flertal tillfällen under året.
Önskemål om förbättring av ljus, konst längs vägen
har bland annat lyfts fram. Nyréns har kommit med
förslag och nu inväntar vi att planerna ska bli verklighet, projektet är framflyttat till våren 2021.

Sommarteater med Mittiprickteatern

Ateljéer

För sjätte året intogs trädgården av sommarteater med
olika scenplatser runt Husby Gård av Mittiprickteatern.
I år var det Häxorna i Husby som intog trädgården och
intilliggande skogsdunge med skådespelare, sommarjobbande ungdomar och barn från Art Camp.

Vissa rum på Husby Gård kan hyras av medlemmar
till privat konstnärlig verksamhet. De rum som är uthyrningsbara är övervåningarna i konsthallen, som är
gemensamma, silversmidesrummet och lilla rummet
bakom butiken.
Kontraktet löper på två år och om ingen annan medlem ställer sig på kö kan man få fortsätta hyra.

Det har blivit en folkfest att komma till Husby gård
och uppleva den ena hisnande historien efter den
andra berättade av de duktiga skådespelarna. Många
återkommer kväll efter kväll för att vara med. Kaféet
höll kvällsöppet under denna period.

Kolonilotten
Under året var det en mindre grupp, med vår medlem
Elias Azzi i spetsen, som planerade, sådde och rensade
föreningens kolonilott. Den har blivit finare och finare
de senaste åren. Kanske fler vill delta i skötseln under
2020? Hör av dig till personalen i så fall!

Roliga sångförsöket
I december månad förra året fick vi kontakt med Roliga
sångförsöket, en välsjungande a capellagrupp som ibland också har med sig beatboxare. Det blev en överraskande positiv upplevelse. Inför 2019 bjöd vi in dem
igen och det kom än fler besökare vid detta tillfälle!
Vi hoppas att detta blir en ny tradition som påbörjats!
Vi hoppas att kören vill komma tillbaka även 2020.

Städdag i november
Föreningen inbjöd medlemmar till en gemensam städdag. Många medlemmar tvättade och dammsög och
gjorde gården fräsch och fin!! Bra jobbat!!

Uthyrningar
Viss tid av året är konsthallen tillgänglig för uthyrning. Då har vi inga utställningar utan upplåter lokalen till konferenser, möten, studentfester, barndop,
föreningsfester och bröllopsfester.
Även storstugan/kaféet 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.
Under hösten ordnade utställningsgruppen några
dagar av ommålning av väggar, lister och utställningspodier i Konsthallen. Stort tack till de som hjälpte till!!
Häxorna i Husby i regi av Mittiprickteatern drog som vanligt mycket folk.
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Vid den gemensamma måleriateljén på Husby gård.
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Verkstäderna
Alla medlemmar har möjlighet att hyra i de kollektiva
verkstäderna för keramik, grafik, snickeri, måleri, silversmide och foto. Under 2019 höjdes kostnaden per
timme från 25 kr till 40 kr eftersom vi inte följt den
ekonomiska utvecklingen och legat på för låg nivå i
många år. Därpå betalar man det material man använder.
Gruppverksamhet, kamratcirklar i keramik och måleri
har pågått vissa tider och dagar under året och även
kurser och workshops i keramik, raku, grafik, garnfärgning och måleri.
Under året har flera externa hyresgäster nyttjat verkstäderna såsom Franstorps verkstäder, Kista Folkhögskola, Rodicas Rakukurs med flera.

Kafé

Kaféet är hjärtat i verksamheten där möten sker ochinformation lämnas. Vi bakar allt bröd själva. Varje onsdag serverar vi vegetarisk soppa som blivit mer och
mer känd och populär! Sista helgen varje månad under vår och höst serverar vi Afternoon tea, också det
har blivit mer och mer känt och uppskattat. Nytt från
och med hösten var våffelhelger, en per månad. På sikt

i behov av hjälp från medlemmarna under helgerna
framöver. Kontakta personalen om du har möjlighet
att hjälpa till!
I kaféet sker dessutom all nyckeluthämtning till medlemmar som vill nyttja verkstäderna samt betalning
för sålda butiksvaror och sålda konstverk i Galleri
Husby Gård.

Några avslutande ord
från styrelsen

Spännande besök

Under 2019 har vi som vanligt haft en mängd intressanta besök. Här är några av dem:
I höstas kom bland andra Norra Järva stadsdelsråd till
oss med FN:s tidigare rapportör för rätten till adekvat
boende, Raquel Rolnik tillsammans med forskare från
Institutet för Bostads- och Urban Forskning i Uppsala.
De var intresserade av Husbys boendesituation.
Paola Zamora från Statens Konstråd har besökt utställningsgruppen i samtal om kommande Kulturfestival våren 2021, Olika forskare/forskarstudenter har
intervjuat personalen inför uppsatser och forskararbeten.
KTH:s arkitektstudenter från årskurs 3 kom för att intervjua oss om hur vi som organisation och förening
skulle vilja se att konsten och kulturen tog plats i det
offentliga rummet och därmed påverkar den fysiska

När vi gick in i verksamhetsåret 2019 visste vi att
det skulle vara ett tufft år rent ekonomiskt då vi erhöll mindre stöd i bidrag än det vi hade budgeterat
och förväntat oss att erhålla för att kvalitativt kunna
fortsätta driva föreningens olika verksamheter. Kort
och gott så började vi på en uppförsbacke med målet inställt på att kraftsamla för att försöka vända på
utvecklingen. Vår absoluta strävan inför det nya året
var att i möjligaste mån hämta hem och åtminstone
avsluta 2019 med plus minus noll. Inför årets avslut
ser vi att vi inte lyckades helt med denna vår ambition men vi lyckades att minimera den ekonomiska
uppförsbacken avsevärt.
Under året tecknades ett I.O.P (idéburet offentligt
partnerskap) med Rinkeby-Kista sdf vilket innebar
ett stöd med 190 000 kr och ett nytt samarbete kring
skollovsverksamheten Art camp och Konstakuten. Vi
upplevde besvikelse över partnerskapet p.g.a. den
korta tidsperioden som tecknades men även över
den blygsamma summan jämfört med vad andra
verksamheter i stadsdelen erhållit.
När vi blickar tillbaka ser vi även att det har blivit ett
tuffare klimat för föreningsliven med riktning mot
konst- och hantverk där det skett nedskärningar i
budget både lokalt men även nationellt. Dock är detta inget som hindrar vår förening från att fortsätta att
genom konst och kultur bidra med positiva krafter
till lokalsamhället och dess invånare. Detta ser vi oss
fortsätta göra tillsammans med andra aktörer i området och inför 2020 kommer vi jobba för att hitta nya
samarbetsvägar och samarbetsparter.
Året har som vanligt varit fyllt av intressanta evenemang och aktiviteter men även vissa svårigheter. Vi
ser med spänning fram emot vad upprustningen av
gångvägen upp till centrum, grillplatsen och trädgården för med sig för föreningen inför 2020!

Soppa, hembakt bröd och mycket annat finns att köpa i Husby gårds kafé.

tror vi att detta kommer bli lika populärt som soppan
och Afternoon Tea. Vi har även börjat med vegetariska pajer och piroger, vilket även det har blivit mycket
uppskattat, men dessa nysatsningar innebär även högre belastning på kafépersonalen och vi inser att vi är
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och rumsliga utformningen. Många andra spännande besök och många fruktbara möten sker hela tiden
i vår öppna verksamhet och det är en stor och viktig
anledning till att fortsätta vara en mötesplats i vårt
område.

Lotte Nilsson Välimaa och besökare vid vernissagen.

På midsommardagen 2019 lämnade oss vår mångårige revisor Henrik Janbell hastigt och lämnade efter
sig sörjande både bland sina många vänner runt om i
världen och här på Husby gård. Vi saknar dig!
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Husby gård, 164 30 Kista
www.husbygard.nu, info@husbygard.nu, 08-7511188

