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Projektmöte  – Lidingösalongen 12 okt - 3 november 2019  
Tid  onsdagen den 2 oktober 2019 
Plats  Baggebysalen,, Lidingö stadshus 
Närvarande Ingela Karlsson ordf, Inga Sjödin, Anna Berger, Erik Andersson, Bernadette Schillings, 

Liselott Toresdotter Lindberg, Jacqueline Igestedt, Ingrid Hallström., Lena Lindqvist, 
Lena Sundbäck-Arnäs, Torun Bjurman, 

Frånvarande Bo Vading, Catti Åselius Lidbeck, Edith Cajas, Paula Rindborg, Tora Derkert,, 
Elisabeth Megner, Lena Boije Anker, Gisela von Weisz, Marie von Kraemer, Olga 
Kreida Smedmark, Erik Anker, Jannike Simonsson, Kèvork Zabounian, Inga Rydén. 
Christina Rosenkvist, Malin Sellergren, Jonas Melcherson, Per Lindqvist, Py 
Wernstedt, Zete Lundin, Lucien Brongniart  

1. Inlämning Den 8 oktober mellan 14 och 18:00 ska konsten levereras till 
Stadshuset. Olga och Catti tar emot. Konsten ska märkas med titel, pris och 
namn. Alla ska fylla i lämna blanketten som mejlades till medlemmarna 12 
september. Den kan även hämtas på Stadshuset vid inlämningen av 
konstverken. Emballaget måste tas hand om av respektive konstnär. 

2. Leveranser från Beijer De har sponsrat 2/3 av materialet till oss - lecablock, 
mdf-skivor, färg, skyddspapper etc., som de också levererar till Stadshuset den 
8 oktober kl 10:30. Liselott, Jacqueline och Anna hjälper Bernadette att måla 
och placera skivorna från kl 11:00. Materialet ska iordningställas för exponering 
av den tredimensionella konsten.

3. Hängning Den 9 oktober kl 14:00 ska konsten hängas och placeras av Ingela, 
Bernadette, Liselott, Anna, Ingrid, Jacqueline. 

4. Vaktlista En vaktlista för samtliga dagar (10 okt-3 nov) bestämdes. De 
närvarande bokade två-tre vakttillfällen. Övriga deltagare bokar minst två dagar 
vid inlämning av konsten den 4 okt. Huvudentrén och entrén till salongen är 
stängda under lördagar och söndagar, endast biblioteksentrén är öppen. Då 
biblioteket inte vill ha affischering i lokalen ska vi undersöka om vi kan få 
placera ”gatupratare” med affischer, som annonserar utställningen, utanför 
biblioteket och entrén till salongen. 

5. Vernissage 12 oktober kl 12-16:00. Malins syster Moa Sellergren och ev. en 
skolkamrat från musikgymnasiet har erbjudit sig att spela under vernissagen 
fr.o.m. kl 13:00. Hon undersöker om Stadshuset har något piano annars tar hon 
med ett elpiano. Moas repertoar är 6 musikstycken under ca 35 minuter. Vi 
bjuder på vitt vin, cider och vatten, typ Ramlösa. Lena L. står för inköpet.

6. Nedplockning och hämtning Konsten hämtas 4 november kl 14-20:00. 
Bernadette, Inga, Ingrid, Jacqueline, Liselott, ev. även Marie och Zete ansvarar 
för nedplockning av utställningen. Skivor och annat material ska transporteras 
till lager i Gåshaga medan lecablocken (troligen) skickas tillbaka till Beijers. 

7. Kulturveckan - Ljus på Långängen Då förra årets evenemang under 
Kulturveckan blev mycket uppskattad, också av kommunen, har vi bestämt att 
replikera temat. På kommunen föreslog man att även göra en karta över 
positionerna för de olika installationerna.Vi har nu sex deltagare men behöver 
fler för att få en bra effekt i höstmörkret. Anmäl dig till Ingela före 15 oktober så 
hinner vi även trycka ditt namn på kartan. Anna Lagercrantz bjuder in 
konstnärer för utställning på Elfviks gård under Kulturveckan. 

Inga Sjödin, sekreterare   Ingela Karlsson, justerare 
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