Verksamhetsplan för
Husby Konst & Hantverksförening 2021

Förutsättningar för verksamheten på Husby gård

Organisation och ekonomi

Husby Konst & Hantverksförening har sedan 2002 bedrivit verksamhet på Husby
gård med inriktning på konst och hantverk, social gemenskap och integration.

Medlem

Verksamheten bedrivs i tre av byggnaderna på Husby Gård, en kulturhistoriskt
viktig plats där möten och skapande står i fokus.
Vi är en lokal förening som fått förmånen att förvalta områdets mest attraktiva
byggnader och läge intill Järvafältet och som har möjlighet att utforma verksamheten tillsammans till glädje för många.
Vi har ett kommunalt uppdrag att ta hand om byggnaderna, att hålla dem öppna
för allmänheten och låta människor få hyra lokaler för fester, möten och olika sammankomster. För detta uppdrag får vi ett årligt verksamhetsbidrag som hjälper
oss med grundfinansieringen av verksamheten.
Vi har sedan start sakta men säkert vuxit och har i skrivande stund 180 medlemmar med en mängd olika etniciteter, erfarenheter och kunnande. Vi ger våra medlemmar möjlighet att växa i sitt skapande, att själva få delta i utställningar samt ta
del av de utställningar vi anordnar både i konsthallen och i cafét.
Att dela intresset för konst, hantverk och kultur ger bra förutsättningar för gemeskap, förståelse och samhörighet trots övriga eventuella olikheter.

Medlem blir den som vill stödja föreningens syfte och den verksamhet som bedrivs. Genom att betala den årliga medlemsavgiften upptas man som medlem i
föreningen. För att ta del av verkstäder, utställningsmöjligheter, hantverksbutik
och kurser inom föreningen förväntas man bidra med sitt kunnande, sin tid och
sitt engagemang och på olika sätt verka för en god anda med vilja till gemenskap
och ideellt arbete.
Medlemmar tar aktivt del av föreningsarbetet genom att arbeta i styrelsen, arbetsgrupper eller genom praktiskt arbete som att vakta utställningar, hjälpa till
i cafét eller vid något av våra större arrangemang såsom Valborgsfirande, Husby
Gårdsdagen, Ljusfesten eller Jul i vårt hus.
Som medlem har man möjlighet att vara kursledare inom sitt kunskapsområde. Vi
samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och de har sista ordet vad gäller
lämplighet och behov.
Alla medlemmar med behov av ateljéplats får lämna in skriftlig intresseanmälan
till styrelsen varvid godkännande, ett kontrakt upprättas. Intresseanmälan måste
förnyas varje år och kontrakten gäller två år. Om ingen kö förekommer löper hyrestiden på. Några av våra medlemmar hyr idag in sig i privata eller delade ateljéer
på gården.

Mål och vision

Att vara en mötesplats i området för människor med ett gemensamt intresse för
konst och kultur. Vi vill med vår verksamhet visa på betydelsen av konstnärligt
arbete.

Alla medlemmar har möjlighet att ställa sig i kö för att ställa ut i storstugans café.
Från och med januari 2021 kostar en två veckorsperiod 500 kr, du bokar lätt in dig
på bokningsschemat som sitter på kontorsdörren. Ingen provision behöver betalas till föreningen vid sålda verk.

Vår vision är att vi som förening ska vara en stark och enad kulturell kraft i vår
stadsdel med tydlig och stolt identitet, en välkänd och stabil kulturinrättning
med socialt engagemang. Vi arbetar medvetet för att påverka samhällsutvecklingen i Husby genom kulturell verksamhet.

Som medlem har man också möjlighet att delta i den årligt återkommande medlemsutställningen i Konsthallen. Deltagandet kostar inget men föreningen tar 25 %
i provision vid försäljning.
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För en subventionerad avgift på 40 kr i timmen har man som medlem möjlighet att hyra tid i någon av verkstäderna på gården. Materialkostnad tillkommer.
För att undvika skador på både handhavare och maskiner behöver medlemmar
innan verkstäderna börjar användas genomgå en introduktion med personal från
föreningen. För att få använda snickeriets maskiner måste medlemmen påvisa
kompetens.
Som medlem får du rabatterat pris i cafét (Medtag medlemskortet om du inte är
välkänd) förutom på glass och läsk som säljs till ordinarie pris.
Föreningen håller årligen i ett konstlotteri där varje medlem har en lott. Dragning
sker under vårens ordinarie årsmöte. Konstverk till en summa av 6000 kr köps årligen in för konstlotteriet där konsten i första hand köps in från medlemmar och i
andra hand från utställande externa konstnärer i Husby Konsthall och/eller Galleri
Husby Gård.
Föreningen skickar kontinuerligt ut nyhetsbrev som medlemmar får del av samt
två gånger per år bjuds medlemmar in till fest.
Två gånger per år anordnas medlemsforum, då vi tar upp aktuella ämnen och
medlemmarna har möjlighet att ge sina synpunkter. 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 mottagaren presenteras på ordinarie
årsmöte i april.
Två gånger per år kallar styrelsen till ordinarie årsmöte samt höstens halvårsmöte.
Ett ordinarie i april då verksamhetsberättelse och revisionsberättelse presenteras
samt val till ny styrelse sker.
Ett höstmöte hålls då beslut tas gällande verksamhetsplan, budget och fastställandet av nästa års medlemsavgift samt nästkommande års konstutställningar.

Styrelsen

Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsemöten hålls
i regel en gång i månaden där verksamhetsledaren även deltar som adjungerad.
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 planerar och kallar till ordinarie årsmöte senast i april samt till halvårsmöte i november månad varje år.

Anställda

Föreningen har fyra anställda: Shakir Attiyah, Ellie Ghasri, Sven Einarsson och
Piglet Wikström, som är verksamhetsledaren och därmed operativt ansvarig för
verksamheten.
Personalen arbetar i nära samarbete med föreningens olika uppdragsgivare såsom Kulturförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Studieförbundet Vuxenskolan och arbetar praktiskt i olika konstprojekt.
De anställdas ansvar och arbete är att sköta om Husby gård som samlingslokal
under vardag som helg med städning, bemanning och öppenhet. Det ingår även
att anordna och ansvara för praktik- och sysselsättningsplatser för några av områdets arbetssökande samt:
- ta emot jullovsjobbare, höstlovsjobbare och sommarjobbare några veckor per år
- anordna lovverksamhet för barn under 7 av årets lovveckor samt hålla öppet för
vuxna daglediga i öppna verkstäder.
- sammankalla till möten med medlemmar för att planera och genomföra kursverksamhet.
- sammankalla till möten med medlemmar för att planera och genomföra utställningsverksamheten i Husby Konsthall och Galleri Husby Gård.
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- sammankalla till möten med medlemmar för att planera och genomföra de större arrangemangen. Dessutom sköter personalen den löpande dagliga administrationen på gården, såsom bokningar, uthyrningar, marknadsföring, stora delar
av bokföringen och städning. Att bemanna caféet med hjälp av praktikanter och
medlemmar samt se till att det finns hembakt bröd är ytterligare en viktig uppgift
som vi tillsammans, liksom övriga arbetsuppgifter och ansvarsområden, ser till att
uppfylla.

Ekonomi

Föreningen har sedan vi flyttade in på Husby Gård 2002 fått ett årligt verksamhetsbidrag från Stockholm stads Kulturförvaltning. Därutöver drar verksamheten
in intäkter genom uthyrningar av lokaler, café, konstprojekt, uppdrag och arrangemang.

Verksamheten

Inför verksamhetsåret 2021 presenterar vi verksamheten utifrån de olika byggnadernas förutsättningar.

Konsthallen
Utställningar

2021 års utställningsprogram är planerat på detta sätt:
23.1-14.2 Mats Lodén. Konstnär och skulptör som arbetar med skulptur utifrån
relationer, tecken, figurer, yta, volym och rörelse med temat hopp.
13.3-5.4 Shakir Attiyah. En av grundarna av Husby Konst & Hantverksförening och
anställd på gården sedan många år tillbaka. Avlutar sin mångåriga tjänst genom
att göra utställningen Uppvaknande genom konst. Den innehåller både gamla
och nya konstverk samt produktion av en film över hans konstliv.
10.4-2.5 Gudrun Kellerman. Ställer ut lekfulla och fantasieggande oljemålningar
och rakubränd keramisk skulptur.
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21.8-12.9 Medlemskonstutställning. Årlig utställning där föreningens medlemmar bestående av folk från hela världen får möjlighet att ställa ut verk bestående
av olika uttryck såsom textil, skulptur, måleri, installation med mera.
18.9-10.10 Ett fotografiskt avantgarde. Fem fotografer som arbetar med analogt
fotografi med olika antikvariska metoder. Ställer ut bilder som inspirerar till experimentlusta och anordnar workshops och fotohistorisk föreläsning i samband
med utställningsperioden.
16.10-7.11 Neema Mjengwa. Neema är utbildad vid Bagamoyo Sculpture School
i Tanzania och bor och verkar där. Hon arbetar med lera och trä men har även
specialiserat sig inom naturlig färgning och batik och undervisar kvinnogrupper
inom detta. Vi kommer att enas med Neema om ett tema att arbeta kring, vilket
sedan ska utmynna i en gemensam utställning. Neema kommer hålla i workshops
i Husby Konsthall under utställningsveckorna. Allmänheten inbjuds under två av
de tre veckorna.
13.11-28.11 Stiftelsen Inuti. Inuti driver daglig verksamhet enligt Lagen om stöd
och service för vissa funktionshindrade, LSS och vänder sig till konstnärligt begåvade personer med intellektuella funktionsnedsättningar samt personer inom
autismspektrumet. Inuti har också ett galleri Inuti Galleri och en konstsamling,
Inuti Collection, bestående av över 400 konstverk. Det är ett urval av deras Galleri
som kommer ställas ut i konsthallen.
4-5.12 Medlemmarnas Pop up utställning. En tvådagarsutställning där våra medlemmar erbjuds en yta i konsthallen och får skapa och ställa ut varlfri konst på den
ytan. Utställningen sker i samband med vårt kulturprogram Jul i vårt hus.

Utställningsgruppen

Årets utställningsprogram har föreslagits av utställningsgruppen, som består av
en personalrepresentant, en styrelserepresentant samt medlemmar. Gruppen tar
ställning till inkomna ansökningar, kommer med egna initiativ och sätter ihop ett
program som ska vara brett i olika bemärkelser; en mångfald av konstnärliga uttryck och tekniker, konstnärerna kan vara barn och ungdomar, amatörer och pro-
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fessionella. Vi arbetar för att erbjuda intressanta utställningar och bedriva en professionell utställningsverksamhet oavsett utställare. Vi vill öppna dörrar för olika
uttryck, spegla mångfald och människors kraft genom konstnärlig verksamhet.
Vi vill göra utställningsverksamheten tillgänglig för vår stadsdels befolkning och
för att skapa dialog och konstnärlig utveckling både inom förening och i området.
Vi planerar för att ha Husby Konsthall öppen som vanligt tisdag–söndag klockan
12–16 under utställningsperioderna.

Uthyrningar

Under sommarmånaderna och perioden runt jul- och nyår har vi ingen utställningsverksamhet utan upplåter konsthallen fullt ut till privatpersoner, föreningar
och företag att hyra lokalen för fester, möten och kulturevenemang.

Ateljéer

På övervåningen i konsthallen finns två lokaler där man som medlem har möjlighet att hyra in sig under längre tid, vi erbjuder två års kontrakt som kan förlängas
om intresse finns och ingen annan står på kö. En lokal lämpar sig för måleri den
andra för skulptur el. liknande.

Huvudbyggnaden/cafét/Galleri Husby Gård
Cafét

I huvudbyggnaden ryms vårt café, som för många är första kontakten med vår
förening. Allt vi serverar här är hembakt. Vi har fått många positiva kommentarer
om våra kakor och bullar och onsdagarnas vegetariska soppor har blivit välkända
och uppskattade. Afternoon tea är en annan uppskattad händelse i cafét. Vi planerar att fortsätta med dessa smakrika verksamheter under 2021 men avvaktar
förstås Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten
utefter dem.

Galleri Husby Gård

I vårt mysiga café kan man som medlem hyra för att ha en konstutställning under
två veckor à 500 kr. Personalen hjälper till med affisch och vernissageförtäring (alkoholfri). Du bokar lätt in dig på schemat som sitter på kontorsdörren.
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Utställare i Galleri Husby Gård 2021:
16.1 – 31.1 – Mengs Sium
6.2 – 21.2 – Nidal Sawas och Tarek Gargham
27.2 – 14.3 –
20.3 – 5.4 –
10.4 – 25.4 –
2.5 – 16.5 – Aliro Delgado Fuentealba
22.5 – 6.6 – Lidia Munos
12.6 – 27.6 – Mittiprick
3.7 – 18.7 –
24.7 – 8.8 –
14.8 – 29.8 –
4.9 – 19.9 – Cecilia Rojas Castro
25.9 – 10.10 –
16.10 – 31.10 –
6.11 – 21.11 –
27.11 – 12.12 –

Hantverksbutiken

I ett rum i anslutning till cafét finns föreningens hantverksbutik. Här kan man som
medlem lämna in konst och hantverk till försäljning. Föreningen tar 10 % i provision. Några gånger per år skyltas det om och särskilt till jul vill vi ha in nya alster
lämpliga som julklappar.

H.K Art group

Är en grupp inom föreningen som tillsammans jobbar för att hitta möjligheter
att ställa ut på gallerier och konsthallar utanför Husby Gård. Det har hittills blivit
många utställningar för dessa engagerade medlemmar, några även på platser utanför Stockholm.

Konferensrum

I huvudbyggnaden finns även vårt lilla konferensrum med plats för 12 personer.
Här har vi interna planeringsmöten av olika slag, men även externa aktörer har
möjlighet att hyra för konferensdagar och möten.
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Storstugan

Kl.16.30, när vi har stängt för dagen finns möjlighet för allmänheten att hyra i cafélokalen för fester och möten. Här finns plats för 35 personer. Det är lokal med
hög mysfaktor!

mar har kommit till oss genom sin medverkan i Öppna verkstäder. Under flera år
har öppna verkstäder fått ekonomiskt stöd av Svenska Bostäder och vi samarbetar sedan många år tillbaka med Studieförbundet Vuxenskolan kring kurser och
kamratcirklar i olika ämnen.

Kontor

Kamratcirklar

I denna byggnad finns våra kontor där vi jobbar med olika typer av administration, bokningar, bokföring och marknadsföring.

Ateljéer

Byggnaden har även två lokaler som hyrs ut för medlemmars egen verksamhet.
Här har en av lokalerna hyrts ut till Mittiprickteatern som kontor. De flyttar ut sista
januari 2021 och efter det får vi se hur vi kommer nyttja den lokalen. På nedervåningen finns toaletter, tvättstuga och förråd samt framkallningsutrustning för
foto. Den verksamheten ligger i träda just nu.

Verkstadsbyggnaden

Denna byggnad inrymmer 4 verkstäder: en keramikverkstad med 3 drejskivor
och keramikugn. Grafikverkstad med tryckpress och screentrycksutrustning.
I denna lokal bedrivs även experimentverkstad och pyssel under lovverksamheten för områdets barn.

Medlemmar har möjlighet att gå samman och starta kamratcirklar i de olika
verkstäderna, det innebär att Studieförbundet Vuxenskolan då går in och stöder
gruppverksamheten med 25 kr per studietimme och grupp, vilket oftast används
till lokalkostnaden. Medlemmar betalar 100 kr/timme/grupp när man har kamratcirkel i föreningens lokaler.

Medlemmar

När verkstäderna inte är uppbokade av grupper har medlemmar möjlighet att
hyra in sig per timme. Kostnaden är 40 kr/timme.
Man hämtar nyckel i cafét mellan klockan 10-16. Om man inte har möjlighet dagtid
får man komma överens med personalen om överlämnande av nyckel annan tid.
En dag i veckan, söndagar från klockan 12, har medlemmar en kostnadsfri dag i
verkstäderna. Då bokas inga grupper in. I övrigt är det medlemmarnas ansvar att
kolla upp med personalen när verkstäderna är lediga.

Det finns även ett snickeri med begränsade möjligheter. Lokalen inrymmer även
en ramverkstad som ännu inte kommit igång men under 2021 tänker vi få igång
den verksamheten. I bortre änden av verkstadsbyggnaden ligger måleriet med
många golvstafflier och småbord att måla vid.

Gruppverksamhet

Öppna verkstäder

Konstprojekt

I programmet Öppna verkstäder finns möjlighet för allmänheten att prova på
att skapa i olika former varje onsdag klockan 10-13. Handledare finns på plats
och den enda kostnaden är det material man använder.

Det ser olika ut varje termin vilka grupper som är inbokade. Det kan vara SFI grupper, Förskolegrupper, skolklasser, Företag m.fl. I dagsläget vet vi inte vilka som
kommer boka in sig.

Under året kommer vi jobba för att inbjuda ungdomar till konstprojektet ”Mina
drömmars ort” som vi startade med hösten 2020 och gärna vill utveckla vidare.

Detta är en verksamhet vi prioriterat i många år då den fyller en social funktion
med konsten och hantverket som gemensam nämnare. Många av våra medlem-
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Workshops

Följande workshops planerar föreningen att kunna erbjuda till medlemmar och
allmänhet i samband med utställningarna i Husby Konsthall 2021:
-Rakubränning i samband med Gudrun Kellermans utställning.
-Naturlig färgning för barn och vuxna i samband med Neema Mjengwas utställning.
-Fotokurs i samband med Ett avantgardisk fotouställning.
-Workshops i samband med kulturfestivalen vid invigning av Husby Kulturstråk

Art camp

Vi planerar även under 2021 att erbjuda Art Camp, som är skollovsverksamhet för
områdets barn och ungdomar, som vi haft varje lov i många år. Under sommarlovet blir det Art camp de tre första veckorna, dvs 14 juni–2 juli samt höstlovet och
jullovet. Vi planerar att samarbeta med Grafiska sällskapet kring sportlovet och
sommarlovet. Under övriga lov deltar några av våra aktiva medlemmar som handledare samt feriejobbare som hjälpledare.
Barnen får möjlighet att prova olika former av hantverk och konst. Det kommer
vara måleri, batik, grafik, keramik men även experiment och pyssel av olika slag.
Verksamhet är kostnadsfri och man kan komma utan att anmäla sig.

Konstakuten

Förra året startade vi en ny verksamhet i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning genom det IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) vi hade med dem.
För 2021 har vi ingen finansiering för denna verksamhet men kommer jobba för
att hålla idén vid liv. Den innebär att vi med en mobil vagn snabbt och lätt kan ta
oss ut till olika platser med skapande verksamhet, med material, handledare och
inspiration. Det kan vara i parker, i bostadsområden, på äldreboende, ungdomsgårdar, på torg. Vi kommer söka nya samarbetsparter och nya vägar för denna
inkluderande idé!

11

Art & Craft

Föreningen har inbjudit till denna grupp där man som medlem kan komma med
förslag på konkreta sätt att göra Husby Gård inbjudande och trevligt med konsthantverkliga inslag som till exempel keramikmuggar till cafét. Gruppen planerar
städdagar och ugnsskötsel mm. Gruppen utvecklas även tillsammans genom att
förkovra sig i utomhusbränningar av keramik såsom Raku, svartbränning och Ittagamabränningar. Under 2021 kommer flera sådana bränningar göras och nya
intresserade medlemmar är välkomna att delta.

Årliga större arrangemang
Hitta i ditt Husby

Sker i samarbete med Husby Kulturkvarter där tanken är att barnen som är målgruppen ska lära känna verksamheter i området som innan varit obekanta för
dem. Ambitionen är även att som kulturaktör inte verka som en egen ö utan att
tillsammans med andra aktörer samverka och även kunna visa upp ett större sammanhang för barnen.

Loppis

Vårloppis som föreningen har erbjudit boende i området i många år. En dag där
familjer förutom att kunna köpa och sälja saker får ett tillfälle att träffas och umgås.

Sommarteater

Mittiprickteaterns sommarteater i samarbete med Parkteatern har i många år
inbjudit allmänheten till en vandringsteater i vår trädgård och i skogsdungarna
intill. Vi är inte arrangör av detta men finns med i periferin och har cafét öppet
dessa kvällar. Barn från bland annat Art Camp har möjlighet att vara med i teateruppsättningen.
Teatern har inneburit mycket positivt för vår förening. Fler besökare har hittat till
oss, caféintäkterna har höjts men framför allt har teatern bidragit med aktivitet,
upplevelser och trivsel främst för områdets barnfamiljer.
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Husby Gårdsdagen

ägnade sig åt konst och hantverk genom att det längs vägen skulle finns konst i
olika former. Nu kommer tankarna att bli verklighet.
Trafikkontoret i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning tog tag i idéerna och gav arkitektfirman Nyréns uppdraget att hålla i designdialoger med
medlemmar och boende för att tillsammans komma fram till konkreta förslag.

Ljusfesten

Nu har processen kommit så långt att byggandet ska bli av. Arbetet förväntas
komma igång efter nyår och är förhoppningsvis klart i augusti 2021. Då kommer
gångstråket invigas och i samband med det har vi fått uppdraget att anordna en
kulturfestival under invigningsdagen!

En familjedag varje år i augusti. 2021 blir det den 21 augusti. Då välkomnas allmänheten till uppträdanden, aktiviteter för barnen, konst ute och inne, workshops och samarbeten med olika kulturaktörer i området. Från att ha varit en dag
för de olika verksamheterna på Husby gård har det vidgats till att välkomna alla.

I flera år har ljusfesten varit Husby Kulturkvarters gemensamma arrangemang,
under 2019 ställdes den in på grund av bygge av ny lekpark i Husby gårds trädgård,. 2020 ställdes den in på grund av corona. 2021 gör vi ett nytt försök.
Tanken är för fin att glömmas bort; en kväll i mörkaste hösten då vi samlas och
fokuserar på det ljusa, på hoppet och tron. Trädgården fylld av ljus, sånger, musik
och texter om ljusets betydelse. Vi kommer jobba för att Ljusfesten blir av 2021!

Valborgsfirande

Lokalt familjearrangemang med valborgseld, 5-kamp, musik och vårtal. Sker i
samverkan med lokala aktörer såsom Norra Järva Stadsdelsråd och Husby Socialdemokratiska förening.

Jul i vårt hus

En dag av traditionellt julfirande, med dofter och smaker av jul. Cafét smyckat i
sin bästa dräkt. Pepparkashusutställning i konferensrummet, tomten på vinden,
julsånger och gröt samt julpyssel och julklappsförsäljning i hantverksbutiken.
Coronan får inte va med nästa år!!

Kulturfestivalen

Stockholm konst har lovat oss en summa att använda till material och visst symboliskt arvode till de konstnärer i vår förening som vill delta under denna dag. Vi
kommer snart inbjuda till en idéinsamling som Stockholm konst sedan väljer ut
mellan 5–8 intressanta idéer som får uppdraget att genomföra sina konstförslag.
Mer detaljerad information kommer.

Samarbeten

Inför 2021 kommer vi samarbeta med en mängd olika kulturaktörer och organisationer. Vi ser fram emot kommande samarbete med Grafiska Sällskapet,
Mittiprickteatern, Husby Socialdemokratiska förening, Irakiska konstföreningen,
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Kulturförvaltningen, Kulturrådet, Husby Kulturkvarter, Norra Järva stadsdelsförvaltning, Husby Gårdsskolan, Förskolorna i vår
stadsdel, Stiftelsen Inuti m.fl.

Spännande händelser 2021
Husby Kulturstråk

På initiativ av oss drogs en process igång för cirka 3 år sedan, tillsammans med
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, om att göra gångvägen mellan Husby Centrum och Husby gård mer attraktiv, tryggare, bättre belyst och skyltad.
Tanken var att man visuellt skulle förstå att man var på väg till en verksamhet som
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Verksamhetsledaren har ordet
Att stå inför ett nytt verksamhetsår med ”coronaåret 2020” i ryggen känns på
inget sätt förutsägbart. Vi är många verksamheter och privatpersoner som fått
oss en hård smäll och står nu undrande vad detta nya år ska innebära. Vi står
med bävan men också med svagt hopp och försiktig tro på att det väl ändå snart
måste vända! Vi kan inte ge upp nu, vi har varit med ett tag och har mött oförutsedda svårigheter förut och klarat oss igenom, om än lite tillfälligt vingklippta.
Visst står vi där tillsammans med förenade krafter, förenad vilja och strävan att
fortsätta vårt arbete!? Ingenting är självklart, ingenting blir enkelt, men vi har sett
förut vad gemenskap och ansträngning kan uträtta.
Låt oss orädda möta 2021! Vi går tillsammans!!

