
 

Alvikstorpets	Vänförening	Verksamhetsberättelse	för	2016	
	
Medlemmar		
Antalet	medlemmar	var	vid	utgången	av	året	181,	vilket	är	en	minskning	
med	1	medlem	jämfört	med	2015.		

Av	de	181	har	66	medlemmar	anslutits	via	Alvikstorpet	i	samband	med	
erbjudandet	att	få	köpa	rabatterat	klippkort	för	drop-in/-keramikarbete.	

Medlemsavgiften	ökade	från	100:-	till	200:-	med	start	januari	2016.	
Medlemsavgiften	tillsammans	med	utställaravgiften	är	en	förutsättning	för	
att	kunna	driva	Galleraget.	Medlemmarna	uppmanas	därför	att	engagera	
fler	till	föreningen.		

Det	finns	en	medlemssida	på	alvikstorpet.se.	Inloggning	meddelas	till	varje	
medlem	och	erbjudanden	samt	mötesprotokoll	kan	läsas	eller	hämtas	hem	
från	den	sidan.	Eller	kontakta	medlem@alvikstorpet.se	eller	sekreteraren	
Thomas	Allercrantz,	070-377	21	10	

Ansvarsområden	
Föreningens	årsmöte	för	2015	ägde	rum	den	14	april	2016.	Styrelsen	har	
sedan	årsmötet	haft	följande	sammansättning:	

Ulla	Falkmarken,	ordförande	(vald	för	tiden	fram	till	årsmöte	2017)	
Thomas	Allercrantz	(vald	för	tiden	fram	till	årsmöte	2018)	
Kerstin	Andersson	(vald	för	tiden	fram	till	årsmöte	2017)	
Yashmin	Singh	((vald	för	tiden	fram	till	årsmöte	2018)	
Kåre	Grebäck	(vald	för	tiden	fram	till	årsmöte	2017)	
Susann	Bergensjö	Allercrantz	(vald	för	tiden	fram	till	årsmöte	2018)	
Anders	Gabrielsson	(vald	för	tiden	fram	till	årsmöte	2018)	
Revisor	har	varit	Hakon	Malmborg	med	Anitha	Schäfer	som	ersättare.	
Valberedningen	har	bestått	av	Sif	Ribbe,	sammankallande,	och	Ylva	Ekesiöö.	

Vid	extra	medlemsmötet	2	juni	valdes	Christina	Bane,	projektledaren	för	
Konstrundan,	in	som	suppleant	i	styrelsen.	
Styrelsen	har	under	verksamhetsåret	sammanträtt	fyra	gånger.	I	samband	
med	två	av	dessa	har	urvalsmöten	(val	av	utställare)	hållits.	

Utställningsverksamhet	
Galleraget	har	haft	24	olika	utställningar	under	året;	12	under	våren	och	12	
på	hösten.		

	
12	utställningar	har	pågått	i	en	vecka,	11	i	två	och	1	i	tre	veckor:	

	

	



 

Våren	2016		
(Målningar	om	inget	annat	anges)	
	
GERD	BYLUND		
ANNA	MERELL,	fotografier	
REBECCA	CARY-ANDERSSON	
CELENE	SEIDLITZ	SÄVJE	
JEANETTE	FYHR	
ANDERS	GABRIELSSON	
LARS	HJELM,	kol	&	krita	
SUSAN	ABRAHAM	
BLACKEBERGS	GYMNASIUM	
TIINA	HONKAMAA	
HELENE	LANDERSTEN	
BARBRO	HENRIKSON		
	

Hösten	2016	
(Målningar	om	inget	annat	anges)	
	
KAROLIN	BAST	
MONA	STOCKINGER	
KARIN	HALL,	fotografier	
MONICA	GORSCHELNIK	
EVA	JOHANSSON	
ANNA	LINDBERG	
AGNETA	JÄGERKLOU	&	
THOMAS	LÖFDAHL	
ALVIKSTORPETS	UNGDOMSGRUPP,	
keramik	
EWALENA	BERG	&	EMELIE	NIRLAND	
VILJAGRUPPEN	
BARBRO	EKDAHL,	julmarknad	
TINA	TOMBROCK,	+	keramik	

	

Det	har	varit	mest	måleri	i	olja,	akvarell	och	akryl.	Vi	har	även	haft	
utställningar	med	fotografier	och	keramik	(drejad	och	skulptur)	samt	textilt	
hantverk.	Utställarna	har	som	tidigare,	skänkt	ett	av	sina	utställda	alster	till	
konstlotteriet.	

Ekonomi:	Medlemsavgiften	har	varit	200	kronor	förutom	för	de	som	blivit	
medlem	under	hösten	för	att	köpa	klippkort	i	konstverkstaden,	som	betalt	
100:-.	Utställaravgiften	har	varit	550:-/vecka	eller	1.000:-	för	2	veckor.	
Styrelsens	ekonomiska	förvaltning	samt	verksamhet	och	intäkter,	kostnader	
och	tillgångar	per	den	31	december	2016,	framgår	av	bokslutet	(bifogas).	
Utgående	balans	december	2016	är	35	797	kr.	Föregående	år	2015	var	
utgående	balans	28	190	kr.	
Vänföreningens	verksamhetsår	är	kalenderår.		
	
Vad	har,	utöver	utställningarna,	hänt	och	gjorts	under	2016?	
	
Mariana	Liljeson	som	varit	föreningens	kassör	sedan	2008	avstod	
förlängning	som	kassör	av	personliga	skäl	i	samband	med	årsmötet.	Thomas	
Allercrantz,	sekreterare,	har	sedan	dess	skött	bokföring	och	föreningens	
ekonomiska	hantering	i	samarbete	med	ordförande	Ulla	Falkmarken.	
Thomas	och	Ulla	tecknar	därför	numera	föreningen/firman,	var	för	sig.	
	
Föreningen	har	haft	två	olika	konton	vilket	det	inte	finns	behov	för.	
Skandiakontot	har	därför	avslutats	och	innestående	medel	överförts	till	
föreningens	plusgiro/Nordeakontot	2016-12-23,	8	017kr.	



 

Föreningen	har	ansökt	och	mottagit	ett	verksamhetsstöd	på	33.400:-	för	
kostnader	under	2016	kopplade	till:	Del	av	driftskostnader	av	Galleraget	för	
att	kunna	låta	konstnärer	ställa	ut	i	Galleraget	till	låg	hyra,	låta	barn-
ungdomar	ställa	ut	i	Galleraget	utan	att	betala	hyra,	marknadsföring	av	
utställare	både	barn	och	vuxna	inkl	material	samt	utplacering	av	affischer	
inkl	material,	tryck	och	transporter,	barnaktiviteter	inom	konstutövning	i	
Galleraget	och	i	Alvikstorpets	Konstverkstad,	och	administrations-	kostnader	
kopplade	till	nämnda	poster.		
	
Framförallt	på	skolloven	erbjuder	vi	barn-ungdomsaktiviteter,	bl.a	i	
konstverkstaden.	Under	våren	har	Blackebergs	Gymnasium,	estetisk	linje,	
ställt	ut	i	Galleraget,	och	under	hösten	ställde	ungdomsgruppen	ut	sina	
keramikverk	i	Galleraget	kostnadsfritt.	Under	februari-	och	påsklovet	har	
barn	med	föräldrar	erbjudits	att	få	arbeta	med	keramik	i	konstverkstaden	till	
subventionerat	pris.	Det	var	mycket	populärt	och	genomfördes	även	under	
höstlovet.	
	
28	maj	deltog	representanter	för	Alvikstorpets	Vänner,	barn	och	vuxna	
under	ledning	av	styrelseledamot	Yashmin	Singh,	på	Bromma	Folkhögskolas	
festivaldag.	De	förevisade	hur	skulptering	och	drejning	går	till	samt	lät	
allmänheten	prova	på.	Vi	hoppas	på	fortsatt	samarbete	med	denna	skola	i	
liknande	arrangemang	(som	nu	också	är	medlemmar	i	föreningen),	och	vi	
har	även	haft	deras	konstelever	i	AteljéX	under	nio	2-timmarspass	
keramiktillverkning	i	Alvikstorpets	Konstverkstad	under	hösten.	
	
På	arrangemanget	Vällingby	Dans-	och	scen,	den	27	augusti,	förevisades	
Alvikstorpets	Vänner,	vuxna	och	barn,	keramisk	konst.	Allmänheten	fick	
prova	på	att	skulptera,	Anders	Gabrielsson	visade	sina	målade	konstverk,		
och	vi	informerade	om	föreningen	och	Konstrundan	från	evenemangs-	
scenen.	
	
Genom	Christina	Bane	föddes	idén	om	att	genomföra	en	Konstrunda	i	
Bromma-Västerort.	Vi	uppvaktade	Bromma	stadsdelsnämnd	som	lovade	15	
000	kr	i	stöd	vilket	vi	senare	också	fick	hjälp	med	från	Hässelby-Vällingby	
stadsdelsnämnd	för	att	marknadsföra	evenemanget.	I	Galleraget	
presenteras	alla	28	konstnärer	genom	varsitt	kollage	på	A5	affischer.		
I	styrgruppen	var	förutom	Christina,	Kåre	Grebäck,	Anders	Gabrielsson,	
Thomas	Allercrantz.	Tot	6	förberedande	möten	hölls,	en	del	med	utställarna	
som	också	engagerades	i	framtagning	av	broschyr-karta	som	delades	ut	i	
11.000	exemplar	genom	Direktreklam.	
	
	
	



 

Här	en	utvärdering-summering	av	Konstrundan	i	Bromma-Västerort	2016:	
 
Konstrundan i Bromma-Västerort, som genomfördes under 
Allhelgonahelgen 5-6 november i år, har nu utvärderats tillsammans 
med deltagande konstnärer och en del besökare. 

Vår ambition med rundan var bl.a. att bidra till ett närmande mellan 
de olika stadsdelarna och att människor rör sig över stadsdels- 
gränserna och hittar nya mötesplatser. Vi har förstått att 
konstintresset i våra stadsdelar är betydande, men att tillgången till 
utställningslokaler begränsat konstnärernas möjligheter att nå ut 
med sin konst, liksom medborgarnas möjligheter att ta del av den 
mångfald av konstaktiviteter som finns i vårt område. 

Sammanfattningsvis kan sägas att Konstrundan i Bromma - 
Västerort 2016 blev nästintill en succé! 
Samtliga konstnärer som deltog önskar att det blir en fortsättning 
som ett stående årligt evenemang.  Samma åsikt uttrycktes av 
besökarna. Man uttrycker att det har saknats ett liknande 
evenemang i Bromma - Västerort och att det varit mycket intressant 
att få besöka och se så många olika konstnärliga uttryck och träffa 
andra konstintresserade och konstnärerna i skapande miljö. Man 
nämnde att det var roligt med evenemang som sker i ens närmiljö. 
 
28 konstnärer visade upp sina verk på 14 platser. Besöksantalet låg 
på upp till 300 på en del utställningsplatser, vilket är mycket bra 
med tanke på begränsad projektbudget, snöväder och 
Allhelgonahelg.  
 
Med hjälp av information via lokalpress, bibliotek, foldrar, affischer, 
gatupratare och sociala medier arbetade vi för att föra ut information 
om rundan och lyckades till viss del, men vi fick även feedback på att 
behovet av informationsspridning vid genomförandet av ett 
evenemang av det här slaget, som dessutom är en nyhet i området, är 
mycket stort och behöver riktas och utökas ytterligare för att gå 
igenom “bruset” som ständigt finns och pockar på medborgarnas 
uppmärksamhet. 

Styrkta av det positiva bemötande som årets runda fått, har vi 
beslutat att fortsätta vårt arbete och siktar på en Konstrunda även 
hösten 2017; dock något tidigare på hösten. Vi kommer även att 
fokusera på att hitta ett närmare samarbete med aktörer i Västerort. 

1 dec 2016  
Christina Bane för arbetsgruppen Konstrundan Bromma - Västerort 

  



 

	
Kulturnätverk	Bromma:	Representanter	för	vår	förening	har	varit	
närvarande	på	varje	månads-kulturnätverksmöte	under	våren	och	hösten.	
Mötena	alternerar	mellan	olika	föreningar	och	organisationer.	Torsdag	16	
juni	bjöd	Alvikstorpets	Vänförening	in	till	frukostmöte.	Vi	hade	otur	med	
vädret,	ösregn,	men	de	10-tal	som	medverkade	fick	en	smarrig	frukost	i	
Alvikstorpet	som	avslutades	med	en	framträdande	av	trubaduren	Caroline	
Langenheim	för	att	därefter,	ute	i	Galleraget,	underhållas	av	den	ryske	
clownen	Andrej	”Ante”	Rodikov.	Månadsmötena	fortsätter	under	2017.	Vid	
varje	möte	presenteras	deltagarna	som	får	möjlighet	att	berätta	om	man	har	
några	spännande	planer	och	aktiviteter	på	gång	i	Bromma-Västerort.	
	
Nya	föreningsstöd:	Vi	kommer	att	ansöka	hos	Bromma	stadsdelsnämnd	om	
föreningsstöd	även	2017.	Dels	verksamhetsstöd	för	våra	aktiviteter	för	alla	
åldrar	genom	utställningar	och	workshops	men	också	för	en	ny	aktivitet	
under	planering	”Torpardagarna”	(se	bilaga	verksamhetsplan	för	2017),	och	
för	Konstrundan	Bromma-Västerort	2017.	Ekonomiskt	stöd	till	Konstrundan	
söks	både	från	Bromma	och	från	Hässelby-Vällingby	stadsdelsnämnder.	
	
Utskick	via	epost:	Inför	varje	ny	utställare	sänder	vi	ut	ett	mail	med	
presentation	om	konstnären	men	också	med	info	om	andra	aktiviteter	som	
är	på	g.	Det	bör	uppmärksammas	att	dessa	sänds	via	ett	kampanjprogram	
vid	namn	MAILCHIMP,	det	kan	hända	att	det	sorteras	bort	till	skräppost	av	
ert	mailprogram,	så	kolla	gärna	det..	
	
Vila	sina	ben:	Bromma	Parkförvaltning	har	tillgodosett	vårt	önskemål	och	
placerat	en	parkbänk	mittemot	Galleraget.	Tack!	J	
	
Det	finns	en	egen	flik	för	medlemmar	på	Alvikstorpets	hemsida.	Lösenord	
kan	fås	på	Alvikstorpet	eller	genom	att	maila	medlem@alvikstorpet.se.	De	
som	anmäler	sitt	medlemskap	via	hemsidan	får	lösenordet	tillsänt	till	sig	via	
email.	
	

	
16	februari	2017	/	Styrelsen	för	Alvikstorpets	vänförening	


