Verksamhetsberättelse för
år 2017/2018
i Husby Konst
& Hantverksförening

Lite historik

Husby Konst & Hantverksförening har i år varit verksamma på Husby Gård i 15 år. Vi startade vår verksamhet
som enskilda konst och hatverksintresserade boende vi fick genom ytterstadssatsningen träffas i en liten
nedlagd förskola i Husby och drömde och planerade för uppförandet av ett hantverkshus på ett parkeringsdäck
i Husby. Ytterstadssatsningen valde att tro på oss och våra drömmar och satsade pengar i vår projektidé. Planerna var långt gångna, en arkitekt anlitades som ritade utefter våra önskemål. Tanken var att var och en skulle
starta egna verksamheter inom konst och konsthantverk, byggnaden skulle ha enskilda ateljéer, en kurslokal,
ett galleri samt en mångkulturell restaurang. Svenska Bostäder skulle upplåta del av ett parkeringsdäck för
byggnaden.
Vi startade föreningen som då fick heta Husby hantverkshusförening. Efter något år av planeringar och förberedelser backade Svenska Bostäder oväntat ur, de menade att de själva behövde parkeringsdäcket eftersom
de skulle göra påbyggnader på av vissa av sina hus och skulle behöva fler parkeringsplatser så vi hade inte
länge någon yta för den tänkta byggnaden och hela idén gick i graven.

liga verksamhet men fick en mer offentlig roll vilken har inneburit många samverkansprojekt av olika slag och
idag är vi en kulturverksamhet att räkna med i vår stadsdel men även utanför.
Vi började med tomma händer utan något annat än våra drömmar och vår vilja att gå samman med andra för
att skapa den verklighet vi ville se i vårt område. Vi valde att fokusera på likheter och möjligheter istället för
skillnader och svårigheter. Vi fick myndigheter och allmänheten att tro på oss och att vilja samarbeta med oss.
Vi har i år alltså varit på Husby Gård i 15 år. Vi hoppas det får bli många flera!
Målet för 2017 var enligt verksamhetsplanen följande: ”Att under 2017 utöka samarbetet med lokalsamhällets
goda krafter i nya nätverk och projekt. Vår förening verkar via konst och kultur men ser det nödvändigt att
tillsammans med andra aktiva i vårt område sträva mot gemenskap och en positiv anda och verka för hopp
och framtidstro.”
Det finns alltid mer att göra, men under året har vi utökat kontakten och samarbetet med bl.a Husby Gårdsskolan,
stadsdelsförvaltningen , Mittiprickteatern, Mångårdens förskolor, de kommunala förskolorna i stadsdelen i en
fortbildning i skapande för 400 förskolepedagoger, REFO-återvinningsprojekt i Art Camp och många nya kontakter genom utställningsverksamheten. Vi har även fortsatt kontakt och samarbete med Husby Kulturkvarter
och Norra Järva stadsdelsråd.

Organisationen
Medlemmar

Antal betalande medlemmar vid årets slut var 123.
Medlemsavgift är 300 kr per kalenderår. Om medlemsavgiften betalas in oktober, november, december gäller
medlemskapet även nästkommande år.
Som medlem har man många möjligheter, varje år anordnas en medlemsutställning i konsthallen som alla
konstnärliga medlemmar är välkomna att delta i. Man har även möjlighet att boka in sig i kafét/Galleri Husby
Gård till en kostnad av 250 kr för en 2 veckorsperiod. Föreningen köper in konst till en summa av 5.000 kr av
några konstnärsmedlemmar, dessa konstverk lottas ut på årsmötet. Föreningen delar ut ett stipendium på
10.000 kr som medlemmarna kan söka. Stipendiet ska gå till sin egna konstnärliga utveckling. Medlemmar får
subventionerat fika i vårt kafé. Man får som medlem en gratistid i verkstäderna – torsdagskvällar klockan 16-20.
Därutöver kan man hyra verkstäderna för 25 kr/timmen när lokalerna inte har gruppverksamhet. Kamratcirklar
och kurser anordnas under året. Visitkort, vernissagekort och affischer kan man få hjälp med för en billig penning. Man får informationsbrev med förstahand info 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.

Styrelse vald på årsmötet i april 2017:

De flesta medlemmar försvann men en handfull medlemmar i den nystartade konst och hantverksföreningen
stannade kvar i föreningen, vi tänkte ok en dörr har stängts för oss, kanske öppnas ett fönster!
Efter något år öppnades möjligheten för oss att få hyra Husby Gård. Vi fick flytta in om vi åtog oss att se
till att byggnaderna fortsättningsvis skulle vara öppna och möjliga för många att använda på olika vis, det
fick inte bli en sluten verksamhet för bara våra medlemmar. Vi fick i uppdrag att hyra ut vissa lokaler till fester och andra privata och allmänna evenemang, för detta får vi fortfarande ett årligt verksamhetsbidrag.
I och med detta blev förutsättningarna för oss i föreningen förändrade, vi fick tillgång till en kulturhistoriskt
viktig anläggning men förband oss att bedriva verksamhet som vi inte tänkt in från början, t.ex dagligen öppet
café, traditionella arrangemang, barnverksamhet mm. För att få ekonomin att gå ihop planerades ett samarbete med stadsdelsförvaltningens arbetsmarknadsåtgärder. Vi fick driva gården med vår profilerade konstnär2

Ordförande – Catharina Söderberg
Vice ordf - Mathias Laitila Kälvemark
Sekreterare – Åke Strandin,
Kassör – Francina Dalmulder Larsson
Övriga ledamöter – Mary Olsson
Suppleanter – Rohi Kohandani, Amanda Johansson och Björn Burell
Adjungerad på styrelsemötena är verksamhetsledare - Kerstin ”Piglet” Wikström
Antal protokollförda styrelsesammanträden – 9 möten
2 medlemsforum genomfördes. Tema för första forumen var att hälsa nya medlemmar välkomna och att lära
känna varandra mer. På det andra forumet bjöd vi in Thomas Mothander som vuxit upp på Husby Gård, han
flyttade härifrån 1966. Han visade bilder och berättade minnen från förr även vår ordförande Cathy berättade
lite från sin tid när hon var föreståndare på Husby Gård mellan 1974 till 1994.
Årets ordinarie årsmöte hölls den 23 april, då verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsberättelse antogs.
Det årliga konstlotteriet genomfördes under ordinarie årsmötet, konstverk inköpta av medlemmar lottades ut.
På årsmötet kungjordes vem som vunnit årets stipendium – det blev Sahar Tavasolian.
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Halvårsmötet hölls den 26 november, då verksamhetsplan och budget antogs samt medlemsavgiftens storlek
för det kommande året.

Anställda

Under året har vi fått möjlighet att nyanställa två personer på extratjänster och har nu 7 anställda som jobbar
med den dagliga skötseln av Husby Gård med planeringar och genomföranden av alla olika evenemang och
verksamheter och projekt, lokalvård, löpande bokföring, kafé, konstutställningar, bokningar av lokaler, uthyrningar, administration, nätverkande, praktikplatser mm.

Sommar- och jullovsjobbare

Vi har tagit emot 16 ungdomar som anställts av stadsdelsförvaltningen men haft sin placering hos oss. De har hjälpt till med Art Camp
men 10 av dem har ingått i vårt relativt nya ungdomskonstprojekt. Det
är givande att få ha dessa unga i verksamheten på det sättet!

Arbetsträning – samarbete med AF

Under årens lopp har vi tagit emot många arbetssökande i arbetsträning eller sysselsättning, senaste åren har det minskat drastiskt pga att
man avslutat Fas 3. Men några personer har vi tagit emot under året,
de hjälper till med alla olika dagliga sysslor.

Genomförda verksamheter
Utställningar
Husby Konsthall

För 2017 beviljades vi medel till utställningsverksamheten i Husby
Konsthall. I år hade utställningsgruppen temat frihet att jobba utiTeresa Wennberg, Trinidad Carrillo och Raquel Meyers
från vid urvalet av utställande konstnärer. Var och en i gruppen fick
ansvara för att curera en utställning. Det var ett nytt grepp och var
utmanande och utvecklande.
Första utställningen curerades av Annett och Piglet och fick namnet Within the Scope of Craft.
Deltagande konstnärer/konsthantverkare var Jonas Karén och Anna Sollevi två unga nyutexaminerade konstnärer från Konstfack, Virginija Kliseviciute, även hon en yngre konsktnär/konsthantverkare utbildad vid KVH i
Göteborg, Linnéa Korteniemi, den yngsta av dem alla som nyligen gått ut Nyckelviksskola och Kerstin Simonsson, graffittistickare.

Utställning 2 i serien Frihet- Within the Scope
of Possibility bjöd på konstnärerna Ida Thunström, Sahar Burhan, Karin Häll och gruppen
Sisterloops med konstnärerna Marie Gavois
och Alexandra Nilsson. Utställningen bjöd på
fyrkanter, kollage och en knivperformance.
Within the Scope of Activity hette del tre i serien och där deltog Saadia Hussain, Roberto
Peyre, Nadja Ekman och vår egen medlem Sahar Tavasolian. Saadia gjorde en mural direkt
på väggen i konsthallen, Roberto talade med
rävar, Nadja visade drömmande bilder och Sahar visade verk som undersökte sökandet efter
en identitet.
I Augusti var det dags får årets medlemsutställnig som gick under namnet Within the Scope
of Diversity, med tanke på den diversitet som
finns bland våra konstnärer. Måleri, installation
och en hel massa annat fick vi se.
I utställningen Within the Scope of Technology
fick vi ta del av Teresa Wennbergs och Raquel
Meyers tankar om konst och technologi. Är
technologi konst eller använder man techEn shaman.
nologi för att skapa konsten. I detta fall användet båda ingångarna. Bland annat fick vi följa med på en resa in i Teresa hjärna i verket Brain Songs. En bok
skulpterad i salt ingick också i utställningen.
Den avslutande utställningen för året blev Within the Scope of Independency med Trinidad Carrillio och Tuija
Lindström. Fotografi var kärnan i uställningen med nya fotografier av Trinidad och några välkända av Tuija.
Men även några nya verk av henne. Trinidad bjöd under vernissagen på en fantastisk performance som tyvärr
inte sågs av så många medlemmar. Tråkigt nog avled Tuija strax efter utställningen men hennes fantastiska
fotografi kommer att för alltid finnas inristad i svensk fotografis imaginära minnessten.
2018 har hittills bjudit på utställningar av Kiko Pino och CM Lundberg.

Galleri Husby Gård

I kafét/Galleri Husby Gård har dessa våra medlemmar ställt ut: Olga Kozich, Cecilia Rojas, Richard Frisendahl,
Aliro Delgado Fuentealba, Sabah Kalib, Lidia Muñoz, Rohi Kohandani och Yacob Jokhadar, Abbas Abbas, H K
Artgroup, Piglet och Yasin Ali Aziz.

Inför utställningen med Tinidad Carrillo och Tuija Lindstöm.
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Arrangemang
Valborgsfirande

Sista april brukar vi, tillsammans med Husby socialdemokrater och Norra Järva Stadsdelsråd anordna valborgsfirande, så gjorde vi även i år. Det blev 5-kamp för barnen, vårtal av Annika Wennman, rektor på Fryshuset och
musik av Rosa Maria Leonard & Diego Rodruigez.
I konsthallen visades konstutställningen Within the scope of Activity och uppe i huvudbyggnaden hade
vi kafét öppet till klockan 21.00. Kyligt som vanligt, men många familjer kom traditionsenligt och firade in
våren. Några av medlemmarna samt Shakir och Piglet var tappra och såg till att elden var ordentligt släckt.

Loppis

Den 28 maj klockan 10 – 17 inbjöd vi boende att sälja sina begagnade saker i trädgården. Förr var denna helg
den solsäkraste på hela våren, men de senaste 5 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.
Men fortfarande efterfrågas denna dag av många så vi fortsätter ännu ett tag.

Ljus i Husby

Samarbete inom Husby Kulturkvarter. Arrangemanget växer, i år var störst deltagande hittills.
Starten var klockan 16.00 uppe i Husby centrum där barnen fick ljusstavar och tillsammans promenerade man

Husby Gårdsdagen

Den 19 augusti klockan 12 – 17 genomförde vi Husby Gårdsdagen tillsammans med flera olika aktiva aktörer i
Husby, bl.a 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: clownen Jonas underhöll både stora och små, fd bibliotekarien Karin Sohlgren berättade legenden Mamy Wata, Essinge grand band underhöll på vernissagen i Konsthallen då vi öppnade den årliga medlemsutställningen och Cecilia Åkerdahl invigningstalade och Peter Widner
spelade gitarr och sjöng. För barnen hade vi också en 5-kamp.
Denna dag är tänkt att alla olika verksamheter som har sitt säte på Husby Gård ska delta och ha öppet och
samverka, men i år kunde varken radio Peyvand och Norra Järva scoutkår. Vi får hoppas och planera tidigare för
nästa år! Nästa år hoppas vi även att Fryshuset vill delta som de gjorde förra året med många roliga aktiviteter
främst för ungdomar.

Art Camp

under de fem årliga skolloven har vi erbjudit barn från vårt område, skapande verksamhet. Verksamheten
vänder sig i första hand till barn från 10 år. Under året har omkring 125 barn deltagit i denna verksamhet. De
har fått jobba med måleri, keramik, dockteater, grafik, batik och bakning. Vi samarbetar med Grafiska sällskapet under vissa av loven, under sommarlovet även REFO. Stadsdelsförvaltningen stödjer oss ekonomiskt, det
gör även Svenska Bostäder under sommarlovet. Barnen får varje dag vegetarisk lunch. I år tog vi samtidigt
emot 10 sommarjobbande ungdomar som på förmiddagarna hjälpte till med barnverksamheten och på
eftermiddagarna fick fördjupa sig i get skapande. Sista dagarna av Art Camp fick de visa vad de jobbat med i
en konstutställning i konsthallen.

Ljus Husby.

ner till Husby gård där vi välkomnade med vacker musik som ljöd över trädgården och tända ljuslyktor och
eldkorgar. Vi bjöd på varm saft och piroger och delade ut vinster till alla deltagande barn sedan började programmet nere på lilla scenen i trädgården, Peter Widner spelade sånger om ljuset och vi alla fick vara med och
sjunga. Mittiprickteatern läste upp texter som barn och ungdomar skrivet om ljuset. Avslutningsvis en stämningsfull ljusshow med Act of Emotion.
Glada bagarbarn på Art Camp.
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Jul i vårt hus

Som många år förr bjöd vi in till en stämningsfull dag i det lilla formatet, i konferensrummet visades årets
pepparkakshusutställning där vuxna och förskolor lämnat in pepparkakshus. Även i veckan efter kom många
förskolegrupper och tittade på pepparkakshusen. I kafét serverades typiska julkakor, gröt och skinksmörgås,
glögg mm. I galleri Husby Gård ställde Yasin och Piglet ut tavlor och keramik. I hantverksbutiken fanns mycket nyproducerat till försäljning. Hela huset var julsmyckat och charmigare än någonsin. Tomten hälsade på
barnen och gav dem godispåsar. I verkstäderna pysslades det och i konsthallen visades Within the scope of
Independency med Tuija Lindström och Trinidad Carrillo. Detta blev Tuija Lindströms sista utställning, hon
dog 26 december. Vi är oerhört tacksamma och glada över att vi hann anordna denna utställning och fått visa
hennes konst hos oss. Det har vi Sven och Ulla att tacka för som curerade denna utställning!

Förskoleprojektet

Under 2017 fortsatte vi med del två i vår fortbildning iskapande verksamhet för 400 kommunala förskolepedagoger från Rinkeby-Kista. Shakir och Piglet har hållit i kursen med viss hjälp av Francina, Katrina och Ingrid.

Skapande verksamhet

Under året har vi sökt medel för några nya verksamheter bland annat från Kulturrådet och Jerringfonden, men
tyvärr inte beviljats medel från dem vilket innebar att planerade verksamheter med nyanlända ungdomar och
ett berättarprojekt aldrig kom igång.
Vårt samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Svenska Bostäder har fortsatt även i år vilket har
gjort det möjligt för oss att fortsätta med lovverksamhet för skollediga barn och ungdomar.

Öppna verkstäder

En halvdag i veckan inbjuder vi i första hand boende till en kostnadsfri drop-in verksamhet i verkstäderna.
Endast materialkostnad tillkommer. Deltagarna får prova på några gånger och om de vill fortsätta får de bli
medlemmar i vår förening för att stödja verksamheten. Genom öppna verkstäder har många av våra nuvarande medlemmar hittat vägen in till föreningen. Ledare har Shakir, Bekele och Piglet varit.

Barngrupper i keramiken

Förskolorna Fyrtornet och Minichip-sen
har under året kommit med sina 5-åringar till keramiken.

Ittagamaugn

Föreningen har blivit beviljade medel
till uppbyggandet av en japansk keramikugn. Vi har anlitat Christer Sundström
som vi jobbat med förut att bygga upp
ugnen tillsammans med oss.

Vägen är målet

Det samarbetsprojekt med Rinkeby-Kista sdf kring trygghetsskapande åtgärder
som påbörjades 2016 har fortsatt under
året med träffar, workshops med Art
campbarn och sommarjobbande ungdomar samt medlemmar i föreningen.
Många spännande förslag på hur vi ska
kunna göra vägen mellan Husby Centrum och Husby Gård tryggare och mer
intressant har inkommit, vilka innefattar
både innovativa ljussättningar och konstverk samt lekskulpturer längs vägen.

Utställning efter avslutad utbildning av förskollärare.

Teori har blandats med en mängd praktiska stationer, där huvudpunkten har legat på att locka fram skaparlust
och nyfikenhet mer än kunskap och prestation. Flera har blivit intresserade av att få fortsätta och kommer söka
sig till oss privat.
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Plötsligt fick stadsdelsdirektören Patrik
Derk sluta sin anställning i förvaltningen
vilket innebar ett avbräck för oss till en
början med. Men vi tog kontakt med
stadsdelsförvaltningens nya landskapsingenjör Mats Grönvik och fick en fin
kontakt med honom. Han blev mycket
intresserad av idén och berättade att
han å sin sida gärna ville inlemma idén
i en ansökan om Grönt kulturstråk som
han just skulle färdigställa. Han fick igenom förslaget och projektet har inletts
under hösten och kommer fortgå hela
2018 och 2019. Hur slutresultat blir får
vi vänta och se, vi förväntar oss delaktighet och medbestämmande!

Keramik under barnverksamhet i verkstäderna.
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Uthyrningar

Viss tid av året är konsthallen uthyrningsbar, då har vi inga utställningar utan upplåter lokalen till bl.a studentfester, barndop, föreningsfester och bröllopsfester. Även storstugan/kafét i huvudbyggnaden har vi möjlighet
att hyra ut under hela året efter stängningsdags. Lilla konferensrummet hyrs också ut då och då till mindre
möten. 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.

Cykeluthyrningen

Kafé

Kafét är hjärtat i verksamheten där möten sker och information lämnas. Vi bakar allt bröd själva. Varje onsdag
serverar vi vegetarisk sopplunch. Sista helgen varje månad under vår och höst serverar vi Afternoon tea som
har blivit mer och mer känt och uppskattat.
I kafét sker dessutom all bokning och nyckeluthämtning till medlemmar som vill nyttja verkstäderna.

Våra 5 cyklar har hyrts ut under sommaren till boende i behov, men i början av hösten bröts dörren till cykelboden upp och 3 av cyklarna stals. Detta innebär att vi 2018 inte kan fortsätta med cykeluthyrningen i någon
större omfattning.

Hantverksbutiken

Alla medlemmar har möjlighet att hyra i de kollektiva verkstäderna keramik, grafik, snickeri, måleri, silversmide
och fotorum. Under 2017 har det kostat 25 kr/timmen, dessutom betalar man det material man använder. Cirka
60 medlemmar har regelbundet använt sig av denna möjlighet. Gruppverksamhet, kamratcirklar i keramik och
måleri har pågått vissa tider och dagar under året även kurser och workshops i keramik, grafik, garnfärgning
och måleri.

HK Art group

Ateljéer

Utemiljön på Husby Gård

Vissa rum på Husby Gård kan hyras av medlemmar till privat konstnärlig verksamhet, de rum som är uthyrningsbara är övervåningarna i konsthallen där plats finns för flera, silversmidesrummet, källaren i huvudbyggnaden och lilla rummet bakom butiken. Två år har man kontrakt, om ingen annan medlem ställer sig på kö
kan man få fortsätta hyra. I år har 9 medlemmar hyrt på detta sätt. En lokal, övervåningen över storstugan i
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huvudbyggnaden har i februari 2017 upplåtits åt Mittiprickteatern som vi i många år haft samarbete med.
Den lokalen är inte längre möjlig för enskilda medlemmar att hyra.

I anslutning till kafét ligger vår fina hantverksbutik. Där kan medlemmarna sälja sina alster. Föreningen tar 10% i
provision vid försäljning. Särskilt vid våra arrangemang, konferenser och möten är hantverksbutiken uppskattad.

En grupp inom föreningen har gått samman för att skapa möjligheter att ställa ut sin konst på andra platser
än Husby Gård, på så sätt knyts nya kontakter och info om vår verksamhet når utgöra. Andra medlemmar har
samma möjlighet att gå samman och göra liknande.

Rinkeby-Kista sdf kommer satsa stort på att rusta upp trädgården och lekparken på Husby Gård under 2018
och 2019.
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