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Projektmöte Konstrundan i Föreningen Lidingökonstnärer  
 
Tid  Torsdagen 25 januari 2018 
Plats  Medborgarskolan, Stockholmsvägen, Lidingö 
Närvarande 10 medlemmar: Erik Andersson, Ingrid Hallström, Jacqueline Igestedt, Ingela Karlsson, 

Liselott Lindberg, Zete Lundin, Elisabeth Megner, Annika Repper, Christina 
Rosenkvist, Gisela von Weisz. 

Frånvarande 18 medlemmar har totalt sett anmält intresse till dags dato. Anmälningstiden gäller 
dock fram till 31 januari 2018, så flera torde tillkomma.  

 
1. Mötets syfte. Vi hade en uppstart av Konstrundeprojektet. Ingela presenterade också 

först planen för vår medverkan vid Centrumföreningens konstvecka 12-18 februari. 
Erik vikarierade som sekreterare på mötet. 

2. Konstveckan i centrum. Vi har två huvudaktiviteter: stolprojektet och 
skyltfönsterutställning. Alla intresserade kan bidra med ett konstverk gjort med 
utgångspunkt från en valfri stol. Stolarna kommer att placeras utomhus på torget på 
torsdagen. Det praktiska arbetet med arrangemanget är under utveckling just nu. All 
nödvändig information för deltagarna kommer att meddelas på vår interna 
Facebooksida. Avtal har träffats med centrumhandlarna att ställa ut i deras skyltfönster. 
Ingela presenterade en fördelning för de närvarande konstnärerna. En fullständig lista 
kommer på FB. Vi kommer att ta fram en gemensam lista över samtliga deltagare och 
konstverk, samt etiketter till konstverken. Var och en tar själv kontakt med ”sin” 
handlare och kommer överens om hur och när skyltningen skall ske.  

3. Lotteri i tältet under kulturveckan. Vi diskuterade möjligheten att arrangera ett 
konstlotteri genom att skänka konstverk till priser. Christina undersöker krav för 
tillstånd. Erik har sex lottringar à 100 lotter, som blivit över vid tidigare lotterier i 
stadshuset.  

4. Lokaler i Stadshuset. Ingela presenterade hur vi kan ställa ut i Stadshuset, trots 
ombyggnaden. Vi gör en samlingsutställning i fönstren t v om entrén. Staden kommer 
att ordna med belysning och utställning kan ses utifrån dygnet runt. Under lördagen har 
vi också tillgång till konferensrummet Fjäderholmarna (nu flyttat t v om entrén). Där 
kan två konstnärer beredas plats för sina utställningar lördag-söndag. Annika har anmält 
intresse och Ingela hör med Chaterine om hon är intresserad.  

5. Lokaler i muséet. Elisabeth har kontakten och har avtalat att hon, Erik och Olga ställer 
ut där.  

6. Lokaler övrigt. Vi har erbjudits att ställa ut i ladan på Elfviks gård. Gisela är 
intresserad och tar kontakt med dem. Ingela hör med Torun om hon är intresserad 
också. Christina ställer ut på Bosön på söndagen. Det finns också en möjlighet att ställa 
ut i Polishuset, kontakta Ingela om du är intresserad.  

7. Tillstånd för banderoll. Annika har sökt tillstånd. 
8. Tidplan för tryck .  

31 jan: Sista dag för anmälning och betalning av deltagare 
5 feb: Sista dag för leverans av bilder till Olga för tryckning. 
12 feb: Sista dag för sponsorjakten och leverans av loggor för sponsorerna. 
23 feb: Sista dag för kollat tryckunderlag. Vi har v 8 för korrigeringar. 
2 mars: Tryckt material klart för distribution. 

9. Sponsorer. Erik samordnar sponsorjakten. Alla kontakter och avtal med sponsorer 
rapporteras till honom genom mejl: erik.g.andersson@telia.com eller sms 070-515 24 
37. Försäljningen måste avslutas senast 12 februari för att Olga skall hinna lägga in dem 
i kartan. Nedan redovisas de vi sålt till tidigare och som kanske är lättast att få på 
kroken genom att vi fått en positiv respons då. Det här tycker alla är jobbigt, men det är 
samtidigt en nödvändighet för att vi skall kunna genomföra konstrundan. 
Erfarenhetsmässigt uppgår de samlade kostnaderna till 80-100.000 SEK. Därför måste 
alla utställare försöka bidra. Att få sin logga på kartan kostar som tidigare 1500 SEK. 
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10. Priser för text på kartan. 1/8 spalt kostar 2000:-, ¼ spalt 2500:- och med bild 3000:-, 
½ spalt 4000:- och med bild 4500:-. 

11. Förra årets sponsorer 
Nedan följer en lista med förra årets sponsorer och förslag på säljare. Det är det enklaste 
och säkraste tipset att kontakta dessa. Det brukar inte behövas någon övertalning. Vi 
bör också höra med de affärer som vi ställer ut i samband med kulturveckan. Dom 
lägger jag till på listan nedan. Fråga dem vid den kontakt ni skall ta angående 
utställning i skyltfönstret. Det kostar ingenting att fråga, men vi bör inte vara påstridiga 
så att de känner det tvingande för samarbetet. 
  

Företag Säljare Anm 
Betsy Sandberg Choklad Tora Klar 
Jesper Magnusson Fastighetsförmedl. Liselott  
Allservice Marie  
Medborgarskolan  Ingela  
SÖRAB Jonas T  
Springtime Jannike  
Ungdomsbarometern Jannike  
Ramverket Jannike  
Gadelius Fastighetsbyrå Marie Tidigare: Magdalena 
Anneli & Ritva Hemtjänst Ingela  
Alwerco Ingela  
Herkules förskola Ingela  
Svenska kyrkan Ingela  
ICA Kvantum Elisabeth  
Skandiamäklarna Elisabeth Tidigare: Gisela 
Lidingö Motorelektronik Erik A-n  
Lidingöpartiet Erik A-n  
P&E Textil Erik A-n  
Elvaruhuset Elisabeth  
ICA Rudboda Elisabeth  
Lidingö Jern o Färg Elisabeth  
Ljungbergs färg/Happy Home  Elisabeth  
Lidingö Ortopedmedicinska Team Annika  
Life Chaterine Kulturveckan 
Butik Grön Gisela ” 
Mingla Jonas M ” 
Blomsteraffären Marie ” 
AudioVideo Annika ” 
Apoteket Hjärtat Liselott ” 
Lidingö Ur Erik A-n ” 
Lidingö Guld Py ” 
Tehuset Java Ingrid ” 
Annas väskor Bernadette ” 
Centrumfrisörerna Jacqueline ” 
Byus Edith ” 
Mobilmaster Torun ” 
Saracecilia Olga ” 
Akademibokhandeln Anne-Lie ” 
Papilles Tora ” 
Joe & Juice Ingela ” 
Jarmeus Elisabeth ” 
Synsam Christina ” 
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Blueberry Paula ” 
Mustafa Frisören Lena S-Arnäs ” 
Lidingöloppet Jonas M ” 
Hantverkshuset Jonas M ” 

 

De som kan förväntas bidra eftersom de varit med tidigare. De är bl a följande: 

Företag Säljare Status 

Lidingö Fysioterapi Paula Att kontakta. 
Var med 2016 

Lidingö Hantverksgrupp Ingela Att kontakta. 
Var med 2015 

After Eight Produktion Inga S Att kontakta. 
Var med 2015 

Boman Antik Inga S Att kontakta. 
Var med 2015 

Gopak Inga S Att kontakta. 
Var med 2015 

Maltes Sport Inga S Att kontakta. 
Var med 2014 

ICA Käppala Catti Att kontakta 

M3 Gym Catti Att kontakta 

Pier 16 Catti Att kontakta 

 
12.  Banderoll och flaggor. Saknar man flagga/skyltar vänder man sig till Ingrid som 

samordnar. 
13. Trycksaker och annonsering. Olga har rutin på detta, men måste få bilder och plats 

från utställarna senast 31 januari och sponsorer och loggor senast 12 februari. Elisabeth 
hade synpunkter på kartan betr storlek och utmärkning och kontaktar Jonas. 

14. Ni har väl betalat medlemsavgiften för 2018? Medlemsavgift höjdes vid senaste 
årsmötet till 400:- SEK, samt anmälningsavgiften till Konstrundan 500:- om ni deltar 
där. Sätts in på plusgiro nr 51 38 37-5 senast 31 januari. Skriv namn på inbetalningen så 
Karin vet vem som betalt. 

15. Kommande möten. Deltagare i konstrundan träffas för uppföljning den 8 februari kl. 
18:00 i Medborgarskolan på Stockholmsvägen om inget annat meddelas. 
 
 


