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OM KKV GBG
Post- och besöksadress:
KKV GBG
Sockerbruket 44
41451 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-246813
Epost: info@kkvgbg.se
Hemsida: www.kkvgbg.se
Facebook: facebook.com/kkvgbg
Instagram: @kkvgbg

Konstnärernas Kollektivverkstad Göteborg är en ideell förening som bildades 1974 av en
grupp konstnärer i samarbete med Göteborgs Kommun som sedan starten helhjärtat stött
verksamheten. Nu finns 16 avdelningar som är öppna för yrkesverksamma konstnärer och
konsthantverkare. Verkstaden håller vanligtvis öppet för allmänheten under Kulturnatta
och Majornas Konstrunda.

Org: 857203-9421
Plusgiro: 838727-6
Bankgiro: 179-1540
KKV GBG:s logotyp är designad av Maria Kask: www.mariakask.se
Foto framsida: Klara Berges separatutställning på Not Quite
Foto baksida: Sockerbruket med KKV GBG på de två översta våningarna

Förberedelse av sten för litografi på vår nyinvigna avdelning
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Hasse Ekdahl är en aktiv konstnär som har
många produktiva år bakom sig och har
skapat flera utsmyckningar som vi har i
regionen.
Inför sammanställningen av rapporten för
2016 delade han med sig av ett brev han
skrev för nästan tio år sedan om värdet av KKV
GBG som han själv var med och startade.
Förutom sitt egna arbete är Hasse även vice
ansvarig på emaljavdelningen, en verkstad i
vilken han för tillfället håller på att färdigställa
en utsmyckning till Mölnlycke, Härryda
kommun.
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Arbetet på KKV GBG utgörs i största del av
medlemmars idéella insatser, framförallt
av verkstadsansvariga och styrelsen, men
även ordinarie medlemmar so ingår i
några av våra engagemansgrupper. Utöver
medlemmars arbete så har verkstaden även
några anställda som borgar för att kontoret
kan ha öppet vardagar, ta emot paket och
sköta en del av det löpande underhållet.

STYRELSEN 2016.01.01– 2016.04.27

Ordförande: Walter Ruth
Vice ordförande: Andreas Nordangård
Kassör: Katarina Norrby
Sekreterare: Taru Kvist
Internrevisor: Anna Eggert
Ledamöter: Heike Thiede
Birgitta Jannesson
Lena Selander
Helene Wedel

Interrevisor suppleant: Emma Ströde
Suppleant: Arta Deghanpour
Revisor: Björn Ellisson / Acrevi Revision
Valberedning: Vladimir Stoces
Valberedning: Jan Stigland

STYRELSEN 2016.04.27 – 2016.12.31
Ordförande: Walter Ruth
Vice ordförande: Heike Thiede
Kassör: Katarina Norrby
Sekreterare: Taru Kvist
Internrevisor: Anna Eggert
Ledamöter: Katarina Kvist
Inger Bernholdsson
Lena Selander
Helene Wedel
Interrevisor suppleant: Graham Stacy
Suppleant: Arta Deghanpour
Revisor: Björn Ellisson / Acrevi Revision
Valberedning: Jan Stigland

SÄRSKILDA POSTER

Anslagsansökningar: Walter Ruth & Mateusz Pozar
Utbildningsansvarig: Mia Frankedal
Hyresförhandlingsgruppen: Walter Ruth & Heike Thiede
Externa Kontakter: Walter Ruth & Mateusz Pozar
Verksamhetsberättelse: Mateusz Pozar
Varje verkstad på KKV GBG har åtminstånde
en ansvarig medlem som ansvarar för att
bedöma nya sökanden, hålla uppsikt över och
underhålla vår utrustning. Arbetsmängden
varierar mellan verkstäder och ansvariga,
men det utan medlemmar

VERKSTAD: ORDINARIE & VICE ANSVARIGA

KKV GBG har en liten stab deltidsanställda
som ser till att de löpande uppgifterna på
föreningen blir gjorda – svarar på epost,
betalar räkningar, tar emot leveranser och ser
efter reperationer av utrustning.

ANSTÄLLDA
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Brons & Gjuteri: Kerstin Merlin & Vladimir Stoces
Elektronik: Kristofer Hagbard & Dan Henriksson
Emalj: Mia Frankedal & Hasse Ekdahl
Glas: Mia Branzell & Rosita Ståhl
Grafik: Inger Bernholdsson
Keramik: Gunnar Larsson & Marc Dagorn
Laserskärare: Olle Bjerkås & Alexandra Hedberg
Metall: Arta Dehganpour & Alexandra Hedberg
Patinering: Mia Persson
Textil: Katarina Kvist & Eva Stööp (t.o.m. 2016.04)
Textil: Hannah Jervelind & Charlotte Ewing
Trä: Anders Johansson & Ulf Bruce
Tuft: Jonathan Josefsson &Taru Kvist
Screentryck: Jacob Nyberg
Vinylplotter: Mia Branzell & Anna Eggert
Litografi: Stefan Tielscher

Claes Jansson: Vaktmästare & tekniker, 50% – t.o.m. 2016.05.31
Britt-Marie Schultz: Ekonomiassistent, timanställd på 20%
Johan Hellman: Vaktmästare & teknikar, 50% t.o.m. 2016.02.10, sedan 70%
Mateusz Pożar: Samordnare & projektledare, 75%

Kerstin Merlin Eriksdotter, ansvarig på gjuteriet, förbereder sig för gjutning
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FRÅN ORDFÖRANDE

En sammanfattning av året av föreningens
ordförande Walter Ruth; Vad har hänt och
vilka är våra största utmaningar?

2016 har varit ett händelserikt år med en rad positiva händelser och några besvikelser. Till de
positiva hör att våra offentliga anslag från VG-Regionen har ökat med 600 000. Merparten
av detta är avsett för att utveckla KKVs utbildningsverksamhet där vi är regionens klart
största arrangör av kvalificerad vidareutbildning för yrkesverksamma inom bild- och
formområdet. Den fortsatt kraftiga medlemstillströmningen hör också till det positiva.
Med 73 beviljade nya medlemskap närmar vi oss raskt 500 medlemmar. Nya medlemmar
innebär både föryngring och tillförsel av kompetens inom nya områden. Vinnovaprojektet
”Elektroslöjd” som initierades 2015 är ett exempel på symbios mellan traditionella och
nya konstnärliga tekniker. Redan att forskningsstiftelsen Vinnova finner anledning att
bevilja medel till ett konstprojekt är exempel på nytänkande. Att KKV på initiativ från
nya medlemmar för några år sedan startade en ny verkstad för elektronikbaserad konst
var en viktig förutsättning för att detta skulle bli möjligt. Projektet genomfördes under
2016 och avslutades med en uppskattad utställning på Järnhallen Ringön i september.
Men som resultat av projektet sprider sig intresset bland KKVs medlemmar om hur man
i sitt skapande kan nyttja Elektroavdelningens digitalbaserade metoder och utrustningar i
kombination med maskinparken i de övriga verkstäderna.
Men nya medlemmar och idéer till angelägen ny verksamhet ställer ökade krav på
föreningens lokaler. Vi börjar bli rejält trångbodda. Dels behövs arbetsyta för nya typer
av konstnärliga verksamheter. Dels behövs fler projektateljéer som medlemmar kan hyra
tidsbegränsat för att genomföra gestaltningsuppdrag, producera för utställning eller
experimentera för sin egen konstnärliga utveckling. Och dels behövs en kraftig ökning av
utrymmen för förvaring av medlemmars arbetsutrustning, verktyg, material och pågående
arbeten. För att i någon mån komma tillrätta med förvaringsproblemet har vi utnyttjat den
höga takhöjden och byggt entresolplan bl a i textilverkstaden dit förvaringen av screenramar
ska flyttas så att arbetsyta frigörs bl a för en planerad ny trycksaksverkstad där medlemmar
bl a kan trycka konstböcker.
KKV-Göteborgs medlemskap och engagemang i KKV-Riks ligger bakom en annan viktig
positiv händelse då jag i maj medverkade i KKV-Riks uppvaktning på Kulturdepartementet
där vi presenterade information om kollektivverkstädernas betydelse som resurscentra
för konstproduktion och kvalificerad vidareutbildning inom bild- och formområdet.
Som ett resultat blev KKV-Riks remissinstans för Kulturdepartementets utredning om
konstnärernas villkor med direktkontakt till ansvarig handläggare.
Men en stor besvikelse under året var när vår hyresvärd Higab, trots att vi hade anmält
behov av ökad lokalyta och särskilt anmält intresse för en lokal på plan 2 i en angränsande
byggnad dit det finns möjlighet till intern förbindelse med våra lokaler, oväntat förlängde
hyreskontraktet med den kommersiella hyresgäst som använder lokalen för uthyrning till
tillfälliga festarrangemang. Trots vår intresseanmälan och trots att Räddningstjänsten hade
påtalat att verksamheten i lokalen var riskabel och olämplig valde Higabledningen – i strid
med att områdets detaljplan prioriterar konstnärlig verksamhet – att låta den kommersiella
verksamheten vara kvar.
Under våren drabbades fler och fler av konstnärerna som hyr ateljéutrymmen på Sockerbruket
– där många är KKV-medlemmar – av drastiska hyreshöjningar som i några fall tvingade
dem att flytta. Detta startade en GP-debatt om konstens hyror där Higabs VD hävdade att
Higab hade ägardirektiv från kommunen att tillämpa marknadsanpassad hyra. Jag skrev
då ett debattinlägg där jag påpekade att eftersom kommunens detaljplan för Sockerbruket
stadgar att merparten av lokalytan ska hyras ut till verksamheter av konstnärlig art så får
inte Higab hyra ut sådana lokaler till kommersiella aktörer och därför är marknadshyra för
sådana lokaler lika med vad konstnärliga verksamheter är beredda att betala.
När Higabs kundansvarige i augusti, då det var dags att förlänga vårt eget femåriga
hyresavtal, presenterade förslag till nytt avtal med 102% hyreshöjning där vi skulle betala
nästan en miljon mer om året förklarade han att han hade order från sina chefer att skriva
ett avtal med marknadshyra.

6

Jag påpekade att i så fall innebär det att KKV måste upphöra efter 42 års verksamhet
på Sockerbruket, varpå han talade om att han hade läst min GP-artikel och uppmanade
mig att använda den stora hyreshöjningen som bränsle i en fortsatt debatt riktad mot
kommunens politiker.
Hyresfrågan krävde en politisk lösning. Den äventyrade KKVs fortsatta existens – både genom
att Kulturförvaltningen av brist på medel hade slutat att kompensera för hyreshöjningar
till organisationer som liksom KKV har verksamhetsuppdrag med kommunalt anslag och
genom att många av KKVs medlemmar med ateljéer i närområdet var drabbade och kanske
måste flytta så att de skulle få mindre möjlighet att komma till KKV för att arbeta. Politiska
lösningar kräver samverkan. KKVs vice ordförande Heike Thiede och jag tog därför
initiativ till ett möte på KKV 1 november dit vi bjöd in representanter för ateljéföreningar,
andra organisationer och enskilda konstnärer som hyr lokaler genom Higab eller annan
kommunal aktör. Resultatet från mötet blev en gemensam skrivelse till Kommunstyrelsens
ledamöter med krav på att det är Higabs drift- och underhållskostnader för en lokal som
ska ligga till grund för hyressättning till det fria kulturlivet – inte lokalens skick och läge på
en fri hyresmarknad. Higab ska inte göra vinst på verksamheter som har kulturstöd. Det
blir en märklig rundgång av pengar.
En fortsättning blev att starta Facebookgruppen Hyrande Konstnärer i Göteborg som
snabbt fick närmare 300 medlemmar. Intensivt granskningsarbeta av alla relevanta
dokument avslöjade bland annat att Higab, som hävdats, inte alls hade ägardirektiv att
ta ut marknadshyror utan tvärtom hade till uppdrag att ”främja utvecklingen av mindre
hantverk och industri genom att för dessa tillhandahålla lämpliga lokaler”. Alla fria
kulturverksamheter som hyr av Higab räknas in i den kategorin. Att höja hyrorna så
mycket att sådana verksamheter måste flytta främjar ju inte deras utveckling. Således bröt
Higab genom de stora hyreshöjningarna mot gällande ägardirektiv.
Vår kraftfulla arbetsinsats och gemensamma samverkan under hösten gav resultat. Efter
att i flera omgångar ha bordlagt ärendet beslutade Kommunstyrelsen 28 januari 2016 att
marknadshyror inte ska gälla för kulturell verksamhet. Higab fick i uppdrag att under
Stadsledningskontorets övervakning ta fram nya enhetliga principer för hyressättning
till fria kulturverksamheter. Som en följd därav drogs pågående hyreshöjningsärenden
tillbaka och gällande kontrakt förlängdes. I KKVs fall till och med juni 2018. Om Higabs
uppdrag hinner slutföras till dess återstår att se. Stadsledningskontoret arbetar seriöst med
frågan och har börjat med att inventera alla lokaler som kan komma ifråga för de nya
principerna. Under tiden arbetar vi tillsammans med nätverket Hyrande Konstnärer för att
hyreshöjningarna ska dras tillbaka även för de konstnärer som hunnit skriva på nya kontrakt
innan Kommunstyrelsen tog sitt beslut. Vi har även fått löfte av Stadsledningskontoret om
att bli delaktiga i en dialog om utformningen av de nya principerna.
Ett annat exempel på lokalproblem som väntar på sin lösning är ombyggnaden av KKVs
42 år gamla toaletter och omklädningsrum. Där hade vi ett avtal på gång med Higab att
de skulle bekosta en ombyggnad som KKV skulle betala av genom höjd hyra under 10 år
framåt. När avtalet presenterades visade det sig att Higab hade lagt på 8 % ränta vilket
innebar att räntekostnaden under tioårsperioden skulle bli högre än vad ombyggnaden
skulle kosta. Styrelsen beslutade därför att säga nej till ett så orimligt avtal. Vi hoppas att i
samband med utformningen av nya hyresprinciper även kunna finna en avtalskonstruktion
för finansiering av ombyggnader som gör att vi äntligen kan få nya hygienutrymmen och
samtidigt en ny projektateljé.
Hyresfrågan har även lett till att många har förstått nyttan av bättre samverkan mellan
kulturutövare från olika konstområden. Som ett resultat pågår, i samarbete med KLYS
regionansvarige, ett arbete att forma ett Kulturskaparråd för VG-Regionen med uppgift att
bevaka gemensamma kulturpolitiska intressen och att samverka och lära av varandra tvärs
över yrkesgränserna.
Walter Ruth, Ordförande KKV GBG
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FRÅN SAMORDNAREN

Mateusz Pozar är projektledare och
samordnare på verkstan, med ansvar för
allt det praktiska rörande hemsidor och
kommunikation, ansökningar, admin och
samarbeten med externa organisationer. Här
sammanfattar han kort året som har gått, vad
som är på gång och förändringar på verkstan.

2016 har varit ytterligare ett bra år för KKV GBG. Verkstaden har fungerat som den ska, vi
har beviljat ett 70-tal nya medlemskap och ekonomin är stabil. Förutom några oförutsedda
haverier så har maskinparken fungerat som den ska.
Arbetet med vår SWOT avslutades i början på året och den resulterade i fyra mål som KKV
GBG framöver ska sträva mot:
•
•
•
•

Engagera fler medlemmar och förbättra den interna kommunikationen
Erbjuda medlemmar mer kompetensutveckling via kurser och workshops
Förbättra vår externa kommunikation och nätverkande
Arbeta för att generera uppdrag och jobb åt medlemmar

Som alla strategiska beslut så kommer de här ta tid att implementera, och arbetet med det
har påbörjats under året. Det som ligger oss i fatet är att många av projekten snabbt blir
omfattande och vi är helt beroende av att medlemmar arbetar stort sett oavlönat med dem,
vilket leder till att vissa projekt går i stå då betalande arbete går före det ideella. Trots det
så har vi dragit igång några av projekten under året: Kommunikationen från styrelsen till
medlemmar har blivit bättre och de externa kontakterna har blivit fler och tätare.
I februari deltog KKV GBG på KLYS konferens i Gävle, där bland annat också
kulturministern deltog. Just det kulturpolitiska arbetet har engagerat föreningen och
medlemmarna mer på senare tid; bland annat hyresfrågan har påverkat oss lokalt, men
även arbetet med att bevaka kulturens roll i samhället diskuteras. Under året har vi haft
några uppföljningsmöten med KLYS och vi jobbar med att starta upp ett nätverk för alla
kulturaktörer i Göteborg med omnejd då ett sådant saknas idag.
Arbetet med Elektroslöjd fortskred och vi blev inbjudna till sveriges första Maker-konferens
i Malmö där jag representerade KKV GBG. Maker-rörelsen överlappar till en viss del med
vad många av våra medlemmar gör – innovation, DIY och självorganisering – och det var
ett bra tillfälle till att knyta kontakt med andra som arbetar med hantverk men med ett
annat perspektiv än det konstnärliga.
Deltagarna i Elektroslöjd satte upp en grupputställning på Järnhallen under hösten och
de tre böckerna som dokumenterade arbetsprocessen publicerades samtidigt. Flera skolor
har köpt in exemplar för att använda i sin egen undervisning, så satsningen på “open
source” dokumentation har gett frukt och det är uppmuntrande att kunna bidra till
kunskapsspridning, särskilt när det gäller utveckling av nya processer. Det är något att ta
med sig när vi genomför framtida utbildningar och experiment.
Trycksaksverkstaden går långsamt framåt och vi fick under året bidrag till att köpa in en
limbindare och balkpress. Det har varit svårt att komma igång med arbetet eftersom vi har
ett moment 22: Innan vi har en trycksaksverkstad är det svårt att engagera medlemmar,
samtidigt som vi kommer ha en verkstad om medlemmar inte lägger ner tid på det. Det är
både vår styrka och svaghet att vi är helt beroende av ideellt arbete – det borgar för att vi
inte genomför projekt som inte kommer att användas, men samtidigt blir vi beroende av att
medlemmar har möjlighet att lägga ner tid.
Våra tre projektataljeer har varit uthyrda konstant under året, och när för föreningsmedlem
Arctic Studio flyttade ut från det rum de hyrde så kom det snabbt att användas som en
tillfällig ataljé för medlemmar. Just beläggningen av ataljeerna ger en fingervisning om hur
ont om utrymme vi har på verkstan. Fler ataljeer är önskvärda men förutom den ataljé som
är inritad i planerna för ombyggnaden av omklädningsrummet har vi helt enkelt inte plats
för det.

KLYS möte i Gävle, februari 2016
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Annars har mitt år på kontoret präglats av ett fortsatt arbete med att digitalisera föreningen
och införa styrsystem för att underlätta organisation och delegering av arbete. Vi har många
medlemmar som gärna hjälper till på verkstan men inget effektivt sätt att fördela arbetet,
och samma sak gäller våra engagemangsgrupper och styrelse.

Besökare på Kulturnatta i januari 2016

Ett projekt som jag tror vore verkstan till gagn men som jag inte hunnit med under året
är att dokumentera vad som sker på verkstan: Vi är en knutpunkt för många aktiva
konstnärer och formgivare, och vi skulle ganska lätt kunna uppmärksamma både dem
och KKV GBG genom att göra t.ex. videointervjuer eller personporträtt. Samtidigt har vi
medlemmar som varit med sedan starten som inom några år kanske går i pension, och det
vore synd och skam att inte dokumentera det arbete och insats de gjort på verkstan under
åren. Kompetensen för att genomföra det här finns på verkstan – vi har flera fotografer och
skribenter bland oss – men det tar tid att samordna och det har inte blivit av.
Under 2017 har vi flera större infrastrukturprojekt som kommer kräva tid och resurser:
•
•
•
•
•
•

Ett digitalt tidrapporteringssystem ska implementeras för att matcha hur avgifterna
ser ut fr.o.m. årsskiftet
Vi behöver uppgradera vårt trådlösa nätverk då många medlemmar arbetar med egen
laptop eller telefon på verkstan och både vår utrustning och uppkoppling är inte
dimensionerad för det
Ett fungerande medlemsregister har varit på gång ett bra tag och skulle vara till stor
hjälp för att organisera verkstan
Digitalisera styrelsearbetet genom att ha protokoll, ärendehantering och
diskussionsunderlag lättillgängligt online istället för i pärmar, med målet att förbättra
delegering och transparens
Rockaden i textilen, där vi frigör ytor för att kunna påbörja trycksaksverkstan behöver
komma igång vilket kräver en del organisering och resurser.
En ny ekonom ska tillträda under våren så vi passar på att uppgradera våra ekonomiska
system och t.ex. införa digital attestering och automatisk fakturering – något som
idag sköts helt manuellt.

Mycket händer på KKV GBG och med det stora engagemang vi har från medlemmar så
kan vi göra föreningen än bättre och forma vår arbetsplats efter våra egna behov.
Mateusz Pożar, samordnare
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SIFFROR FRÅN VERKSTAN

Att mäta KKV GBG:s verksamhet kan vara
problematiskt då vi inte alltid har underlaget
som berättar om det som är intressantast:
hur många konstverk har producerats på
verkstan, hur många utställningar har våra
medlemmar medverkar i och hur många
utsmyckningar? Vi kan heller inte mäta den
ekonomiska nyttan för våra medlemmar av
att kunna arbeta i en relativt billig verkstad
jämfört mot att lägga ut arbetet.
Vi gör vårt bästa att samla informationen
från medlemmar, men då vi i många fall
är beroende av självrapportering så har
vi luckor i statistiken. Här följer dock en
sammanställning av den information vi har
tillgång till; i fallet med utställningar och
uppdrag har vi en ett stort bortfall p.g.a.
underrapportering som vi försöker förbättra.

EKONOMISKA BIDRAG OCH INBETALADE AVGIFTER, I KRONOR
Västra Götalands Kulturstrategiska uppdrag:
Göteborgs kommuns verksamhetsbidrag:
Vinnova projektbidrag till Elektroslöjd:
Kulturrådets utrustningsbidrag:
Helge Axsons Johnsons:
Otto & Charlotte Mannheimers fond:
Medlemsavgifter:
Serviceavgift:
Verkstadshyra:

399 996
1 000 000
220 000
99 000
43 000
50 000
204 650
167 700
87 938

Total:

2 074 284

ANTAL MEDLEMMAR 2016
Antal ansökningar: 74
Individuella medlemmar december 2016: 460
Förändring jämfört mot 2015: +17st

MEDLEMSAKTIVITET
Utställningar i Göteborg:
Utställningar i VG-regionen:
Utställningar i Sverige:
Utställningar utomlands:
Utsmyckningar, skissförslag:
Restaureringar:

24
20
23
8
21
13

KURSER PÅ KKV GBG
Utlysta kurser:
Genomförda kurser
Antal deltagare:

31
23
132

ORGANISATIONSMEDLEMMAR

KKV GBG möjliggör för organisationer och företag med anknytning till kulturområdet att bli
medlemmar i föreningen, varigenom organisationens anställda octh medlemmar kan arbeta
på KKV utan individuellt medlemskap.

Akademin Valand
Arctic Studio
Göteborgsoperan
Göteborgs Konstmuseum
Göteborgs Konstskola
Göteborgs Stadsteater
Högskolan för design och konsthantverk
Folkteatern
Unga Folkteatern
Maka arkitektur
Röda Stens Konsthall
Teater Atalante
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ÄNDRING AV MEDLEMSAVGIFTER
Under en extrainkallad föreningsstämma togs beslut om att ändra strukturen på
medlemsavgifter på KKV GBG. Tidigare har medlemmar betalat per arbetad timme,
med rabatter för att arbeta hela dagar, veckor eller månader. Det här har lett till en del
administration av timdebitering och försvårar också föreningens budgetarbete – vi vet inte
från år till år hur mycket medlemmar arbetar i verkstan vilket skapar osäkerhet vad gäller
inkomster.
Under extrastämman röstade föreningen med stor marginal för förslaget att ändra
medlemskapet till att istället ha fasta kostnader i tre olika nivåer:
•
•
•

Mini kostar 750kr och ger 50 timmars arbete i verkstan
Midi kostar 1500kr och ger 180 timmars arbete i verkstan
Maxi kostar 3500kr och ger obegränsat arbete i verkstan

Med den här modellen så hoppas vi minska administrationen av timdebitering och
samtidigt få bättre framförhållning för budgetarbetet. För medlemmar som jobbar upp till
gränsen för sin servicenivå så blir arbete på verkstaden också billigare jämfört mot tidigare.

REPERATIONER & NYANSKAFFNINGAR
Under 2016 hade vi fler maskinhaverien än vi budgeterat för, vilket har ansträngt
ekonomin. Bland annat så gick alla tvätt- & färgninsmaskiner på textilavdelningen sönder,
vilket gav en merkostnad på över 100 000kr i nyanskaffning och installation. Vår TIGsvets behövde ersättas för närmre 60 000kr och flera maskiner än väntat behövde repareras
eller underhållas – den del av kostnaderna kunde täckas med sökta bidrag, men för att
förekomma problemen så pågår just nu en inventering av alla maskiner med målet att
skapa en bättre underhållsplan. Gjuteriets travers gick sönder p.g.a. ålder och en ny eltravers
köptes in och installerades.

Detalj av Walter Ruths Attacken mot det fria konstlivet. Beställd av Art Festival Hall of Fame 2016, installerad på Ringön
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UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG

Här listar vi solo- samt grupputställningar som
KKV:s medlemmar har ställt ut på i Göteborg.

UTSTÄLLNINGAR I VG-REGIONEN

Medlemmar på KKV GBG som har deltagit
i solo- och grupputställningar i Västra
Götaland
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LOKAL \\ KONSTNÄR(ER)
Popuzar \\ Eva Sasioglu
Upmarket \\ Ann Strömland Väggö
Chalmers \\ Theodor Larsson
GFK Galleri \\ Alexandra Severinson
Nordic Art, Stadsbiblioteket \\ Ingela Zacharoff
Galleri Anna H \\ Tina Haldorsson
Galleri Sintra \\ Helena Andersson
Galleri Engleson \\ Maria Tolstoy Sinclair
Galleri PS \\ Anne Larsson
Järnhallen \\ Anna Eggert
\\ Gunnar Larsson
\\ David Bramham
\\ LInus Nilsson
\\ Mia Branzén
\\ Walter Ruth
\\ Geraldine Juaréz
Grafik i Väst \\ Ann Löwenstein
Gothia Towers \\ Rommel Valgartv
Bageriet Konstepidemin \\ Alexandra Hedberg
Hôtel Eggers \\ Kerstin Merlin Eriksdotter
Göteborgs Konstförening \\ Klara Berge
Galleri Aveny \\ Mia Frankedal
KC-väst \\Alexandra Hedberg
Galleri Uddenberg \\ Lotta Söder
Grafik i Väst \\ Walter Ruth
Ringön \\ Walter Ruth
Järnhallen \\ Walter Ruth

ORT // LOKAL \\ KONSTNÄR(ER)
Hunnebostrand // Uddenskulptur \\ Kerstin Merlin Eriksdotter
Kungälv // Turistcentrum Bagahus \\ Eva Sasioglu
Kungälv // Konstvandringen Marsstrand \\ Eva Sasioglu
Mölndal // Gunnebo slottsträdgård \\ Nina Nilsson
Trollhättan// Trollhättans Konsthall \\ Nina Bondesson
Partille // Partille Slott \\ Ingela Zacharoff
Borås // Galleri Ålgården \\ Helena Andersson
\\ José-Antonio Sarmiento
Hova // Galleri Hova \\ Helena Andersson
\\ José-Antonio Sarmiento
Munkedal // Munkedals Kommunhus Forum \\ Ann Strömland Väggö
Bovallstrand // Galleri Anna H \\ Helena Andersson
Partille // Partille Slott \\ Danaxel Lindberg
Lerum // Lerums konsthall \\ Birgitta Jannesson
Varberg // Stadshotell \\ Kerstin Merlin Eriksdotter
Härryda // Nemeshallen \\ Mia Frankedal
\\ Vladimir Stoces
Fengersfors // Not Quite \\ Klara Berge
Fengersfors // Not Quite Galleri \\ Anna Eggert
Skövde // Ferret Halloween \\ Kerstin Merlin Eriksdotter
Steneby // Steneby Konsthall \\ Walter Ruth
Åmol // Åmåls Konsthall \\Walter Ruth

ORT // LOKAL \\ KONSTNÄR(ER)
Höör // Höörs Konsthall \\ Magnus Sjöbleke
Kungsbacka // Kungsbacka Konsthall \\ Ann Strömland Väggö
Örebro // Galleri Nord \\ Birgitta Jannesson
Stockholm // Crooked Concept \\ Joar Torbiörnsson
Stockholm // Kaolin butik & galleri \\ Carina Cresta
Stockholm // Stockholm Furniture & Light Fair \\ Charlotte Ewing
\\ Hannah Jervelind
Stockholm // Konsthantverkarna \\ Charlotta Eidenskog
Tomelilla // Tomelilla Konsthall \\ Lise-Lotte Nielsen
Stockholm // Edsvik Konsthall \\ Nina Bondesson
Växjö // Galleri Sigma \\ Tina Haldorsson
Höganäs // Höganäs museum \\ Berit Lindfeldt
Stockholm // Galleri Kaolin \\ José-Antonio Sarmiento
Ronneby // Ronneby konsthall \\ Gunilla Hallberg
Halmstad // Galleri Ztrand \\ Maria Tolstoy Sinclair
Norberg // Norbergfestivalen \\ Filip Strebeyko
\\ Tobias Pålsson
Ronneby // Ronneby konsthall \\ Helene Wedel
Eskilstuna // Galleri Gamla Stan \\ Kerstin Merlin Eriksdotter
Estilstuna // Strand Golf Hotel \\ Kerstin Merlin Eriksdotter
Gerlesborg // KKV-B \\ Kerstin Merlin Eriksdotter
Falstebo // Galleri Palm \\ Lotta Söder
Karlshamn // Karlshamns Konsthall \\ Lotta Söder

LAND // ORT // LOKAL \\ KONSTNÄR(ER)
Litauen // Vilnius // 2016 Arka Gallery \\ Lotta Söder
Lettland // Riga // RietumuGallry \\ Lotta Söder
Estland // Pärnu // Museum of new Art \\ Lotta Söder
Tyskland // Berlin // DMY, Kraftwerk \\ Joar Torbiörnsson
Lettland // Kuldiga // Ecoartglass \\ Johan Hellman
\\ David Bramham
\\ Eelkje ten Kate
\\ Carina Cresta

UTSTÄLLNINGAR I SVERIGE

Medlemmar som har deltagit i solo- och
grupputställningar i resten av landet.

UTSTÄLLNINGAR ÖVRIGA
Utställningar utomlands & online.

Nina Bondesson – utställning under uppbyggnad
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UTSMYCKNINGAR, UPPDRAG &
SKISSFÖRSLAG

En vanlig uppdragstyp för våra medlemmar
är utsmyckningar av byggnader, offentliga
platser och vid evenemang. Här listar vi de
utsmyckningar vi fått inrapporterade.

RESTAURERINGAR

Tack vare den breda kompetensen hos alla
som arbetar på verkstan inkkommer ofta
uppdrag för restaurering eller reperation
av befintlig offentlig konst. På så vis hjälper
KKV GBG till med att hålla vårt gemensamma
kulturarv i gott skick för många år framöver.

Filmscreening och
föreläsning om This
is Cosmos av Anton
Vidokle. Organiserat
av Stefan Tielscher
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BESTÄLLARE // ORT // PLATS \\ KONSTNÄR
Halmstad kommun // Getinge // Getinge förskola \\ Alexandra Hedberg
WHYNOT Festival // Göteborg // Frihamnen \\ Henrik Hörlin
Skara kommun // Skara // Skara domkyrka \\ Martin Hansson
Göteborgs Filmfestival // Göteborg // Järntorget \\ Patrik Larsson
SLL Karolinska Huddinge sjukhus // Stockholm \\ Alexandra Severinsson
Härryda kommun // Mönlycke // Furuhällskolan \\ Hasse Ekdahl
Annika Erixån // Gävle // Bronsgjutning \\ Vladimir Stoces
Marks kommun // Mark // Bronsgjutning \\ Vladimir Stoces
Pecka Söderberg // Bronsgjutning \\ Vladimir Stoces
Göteborgs kommun // Bronsgjutning \\ Vladimir Stoces
Mölnlycke // Härryda Kommun \\ Alexandra Hedberg
Mölnlycke // Härryda Kommun \\ Hasse Ekdahl
Västfastigheter // Göteborg // Angereds närsjukhus \\ Marie Palmgren
Härryda kommun // Landvetter // Västergärdets Förskola \\ Alexandra Hedberg
Vasakronan & Ali Davoodi // Göteborg // Drottninggatan \\ Alexandra Hedberg
Göteborgs kommun // Biskopsgården // Gångtunnel \\ Vladimir Stoces
Lejonfastigheter // Linköping // Elsa Brändström skola \\ Marie Dahlstrand
Göteborgs konst // Göteborg // Redbergsparken \\ Alina Chaiderov
Himledalens församling // Rolfstorp // Rolfstorp \\ Helene Johansson
Göteborgs Stad // Göteborg // Påvelundskolan \\ Lotta Söder
Skanska // Örgryte // Örgryte Torp \\ Lotta Söder
Art Festival Hall of Fame 2016 // Göteborg // Ringön \\ Walter Ruth

BESTÄLLARE // ORT // VERK \\ UTFÖRARE
Park och Naturförvaltningen // Göteborg // Zinkbyst \\ Karin Grohp
\\ Arta Deghanpour
Borås Konstmusem // Borås // Bronsskulptur \\ Vladimir Stoces
Varbergs Kommun // 3 bronsskulpturer \\ Vladimir Stoces
Härryda Kommun // Bronsutsmyckning \\ Vladimir Stoces
Jönköpings Kommun // Bronsskulptur \\ Vladimir Stoces
Borås Kommun // Bronsstay \\ Vladimir Stoces
Thomas Brolin // Resecentrum Älvängen // Bronsskulptur \\ Vladimir Stoces
Göteborgs Kommun // Östra sjukhuset // Bronsskuptur \\ Vladimir Stoces
Kungälvs kommun//Marstrand // Bronsskulptur \\ Vladimir Stoces
Mandana Moghaddam // Stockholm // Betong \\ Vladimir Stoces
Förvaltnings AB Göteborgslokaler // Bronsgjutning \\ Vladimir Stoces
Bianca Maria Barmen // Torshälla // Bronsgjutning \\ Martin Hansson

Stillbilder ur videodokumentationen av utställningen Elektroslöjd på
Järnhallen i Göteborg, oktober 2016. Projektet stöttades es av Vinnova
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BESÖK, SAMARBETEN &
EVENEMANG PÅ KKV GBG

Vi får ofta besök av studenter, konstföreningar
eller företag som är intresserade av vår
verksamhet, och vi visar gladeligen upp vår
fina arbetsplats och berättar om föreningen.
Utöver det så deltar KKV GBG aktivt i
konstpolitik och representeras på konferenser
och uppvaktar politiker och andra makthavare
för att förbättra konstnärers förutsättningar
att verka.
Arbetet med att knyta nya kontakter, erbjuda
vidareutbildning för medlemmar samt hålla
oss uppdaterade i alla frågor rörande konst& kulturpolitik pågår kontinueligt.
Eftersom majoriteten av arbetet på KKV GBG
är ideellt så klarar vi bara av det här tack vare
medlemmars engagemang för verkstan.
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2016.02.03 - Studiebesök: Formakademins mönsterelever
2016.02.08 - KLYS fortbildningsdag om samrådsarbete – Gävle Konserthus
2016.02.09 - KLYS konferens ”Prata om villkoren!” – Gävle Konserthus
2016.02.12 - Studiebesök: Strömstad gymnasium ang. våra 3D-skrivare
2016.02.12 - Akademin Valand, Parse seminar A manifesto for education
2016.03.08 - Möte med Fria professionella kulturskapare
2016.03.09 - VG-Regionen: Seminarium med Statens kulturråd,
- Konsnärsnämnden och Statens musikverk
2016.03.16 - Tidskriftsvekstan studiebesök på KKV GBG
2016.03.17 - Chalmers på besök för att diskutera samarbete
2016.04.11 - Kulturmingel på Avalon Hotell, inbjudan från Akademin Valand.
2016.04.13 - Nätverksträff Pustervik
2016.04.18 - Hall of Fame - Art laboration Festival 2016 -Infokväll, Järnhallen
2016.04.24 - KKV-Riks Årsmöte, Stockholm
2016.04.26 - Arbetsgivaralliansen Årsstämma & Branschmöte för ideella och
- idéburna organisationer - Stockholm Waterfront Congress Centre
2016.04.28 - Medverkan till Idéforum om ett hantverkshus i Göteborg
- Arrangör Hantverksföretagarna Västra Götaland
2016.04.29 - Studiebesök: Eva från HDK
2016.04.29 - KLYS möte på KKV GBG
2016.05.03 - Möte med Röda Sten om gemensamt residency
2016.05.04 - Medverkan i KKV-Riks uppvaktning på Kulturdepartemente,
- Rosenbad 4 med information om kollektivverkstäderna samt
- framförda krav på statliga verksamhetsbidrag och återställd nivå på
-utrustningsbidrag som minskat med 47% mellan 2010 och 2016.
2016.05.07 - Decopotterycolour presenterar i kursrummet
2016.05.09 - Seminarium på Järnhallen – Hur kan Ringön bli en kreativ oas?
- Svensk Form Väst
2016.05.11 - Inbjuden medverkan fortsatt Idéforum om Hantverkshus i
- Göteborg, Delta Vågmästerplatsen 1
2016.05.12 - ENACT konferens på Göteborgs Konsthall
2016.05.17 - Studiebesök: Göteborgs Konstskola
2016.05.26 - ADA: Rundabordssamtal om konst, Norra Hamngatan 4
2016.05.30 - Presentation av KKV GBG för HDK:s studenter
2016.06.02 - Ombyggnadsgenomgång med MAKA
2016.06.07 - LärOlika: Återträff med kreativ workshop på KKV GBG
2016.06.13 - Land Art föreläsning med Alexandra Hedberg
2016.06.14 - Studiebesök hos Rundqvist med medlemmar från KKV GBG
2016.06.21 - Möte om kemikaliehantering på KKV GBG
2016.08.16 - Studiebesök: Rundqvist tryckeri
2016.08.24 - Kultur i Väst: workshop om Kreativa Europa - Litteraturhuset		
2016.09.20 - Assistera Röda Sten med laserskärning
2016.09.30 - Visning för Shahab Sarmadi, Higabs kundansvarige, Sockerbruket
2016.10.02 - Panel: Stadskamp, Gentrifiering och Kultur, Truckstop Alaska.
2016.10.03 - Skogen: Action: Co-organise
2016.10.08 - Installation inför utställning med Electroslöjd
2016.10.10 - Presentation av KKV GBG på Kulturverkstan
2016.10.11 - VG-Regionen: Kulturdebatt Borås Museum
2016.10.14 - GIBCA Extended informationsmöte
2016.10.21 - Elektroslöjd presenteras på HDK
2016.10.21–22 - Vinnova Makers konferens i Malmö
2016.11.01 - Studiebesök: Akademin Valand
2016.11.01 - Stormöte på KKV med fria konstorganisationer om hyresfrågan

2016.11.01 - Möte om hyresfrågan i Sockerbruket
2016.11.02 - Studiebesök: Fisher scientific
2016.11.07 - Möte på KKV med fria kulturskaparorganisationer och KLYS
- regionansvarige om bildande av Kulturskaparråd för VG-Regionen
2016.11.14 - Kultur-mingel på Avalon Hotell: inbjudan från Akademin Valand
2016.11.17 - Planeringsmöte med KKV-Riks ordförande Staffan Westerlund
2016.11.18 - VG-Regionen Interkulturell dialog. Hotell Scandic Crown, Göteborg
2016.11.23 - Studiebesök: Lärargrupp från HDK
2016.11.29 - Filmscreening av This is Cosmos på KKV GBG.
2016.11.30 - Medverkan vid Gentrifieringsdialog, SDN Majorna/Linné
2016.12.02 - KKV-Riks Styrelse, Mäster Olofsgården Stockholm
2016.12.05 - KKV Riks möte med Kulturrådet
2016.12.12 - KKV påbörjar medverkan i Stadsmuseets Pilotprojekt om Kulturens
- roll i stadsutveckling
2016.12.19 - Seminarium på KKV GBG med Cecilia Gelin KRO:
- Hållbara villkor för konstnärer
2016.12.21 - Introduktionsmöte för Regionalt Forum för Västsvensk Byggkonst
- och Gestaltad Livsmiljö, VG-Regionens Koncernavdelning Kultur

Arta Deghanpour restaurerar en zink-byst av Bellman på uppdrag av Park- & Naturförvaltningen i Göteborg
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INTERNA KURSER

Interna kurser är sådana som föreningen
organiserar och erbjuder vem som helst att
gå. Det kan röra sig om allt från introduktioner
av tekniker till mer specialiserade kurser inom
vissa konstarter. Kurserna är ofta ett bra sätt
för medlemmar eller andra att få behörighet
till våra verkstäder.
Den största kostnaden för att hålla kurserna
är lönen till kursledaren, varför det ibland
händer att vi tvingas ställa in kurser om vi inte
har tillräckligt med deltagare.
Ett mål med kurserna är att överföra kunskap
till de nya generationer av konstnärer och
deisgners, och vi ser också att vi har många
yngre deltagare som ofta sedan söker
medlemskap.

KURS // KURSLEDARE \\ ANTAL DELTAGARE
Grund tuft // Tina Frausin \\ 6
Screentryck på papper // Alexandra Hedberg \\ 6
Fortsättningskurs grafik // Inger Bernholdsson \\ 6
Vinylplotter // Anna Eggert & Mia Branzell \\ 6
Textila tekniker från hela världen // Britta Kleberg \\ 6
Konstruktionssvetsning // Arta Deghanpour \\ 4
Grund koppargrafik // Inger Bernholdsson \\ 7
Fotopolymergrafik // Inger Bernholdsson \\ 6
Elektroknitting // Geraldine Juarez \\ 3
Fortsättningskurs litografi // Nora Hammenberg \\ 5
Screentryck på papper // Alexandra Hedberg \\ 6
3D-modellering & scanning // Geraldine Juarez \\ 6 – inställd
Fortsättningskurs koppargrafik // Inger Bernholdsson \\ 6
Bronsgjutning // Vladimir Stoces \\ 12
Grund emalj // Mia Frankedal \\ 6 – inställd
Textiltryck & målning på silke och bomull // Anna Eggert \\ 6 – inställd
Drawing with a chainsaw // Eric Saline & Mateusz Pozar \\ 6 – inställd
Textila tekniker från hela världen // Britta Kleberg \\ 6 – inställd
Textiltryck & målning på silke och bomull // Anna Eggert \\ 6
Konstruktionssvetsning // Arta Deghanpour \\ 4
Grund tuft // Tina Frausin \\ 6
Fotopolymergrafik // Inger Bernholdsson \\ 6
TIG-svetsning // Arta Deghanpour \\ 4
Grund koppargrafik // Inger Bernholdsson \\ 6
Grund laserskärare // Olle Bjerkås \\ 6
Sandgjutning i brons // Arta Deghanpour \\ 6 – inställd
Grund emalj // Mia Frankedal \\ 6 – inställd
Grund litografi // Stefan Tielscher \\ 5
TIG-svetsning // Arta Deghanpour \\ 4
Grund litografi // Stefan Tielscher \\ 5 – inställd
Studiofotografering // Mateusz Pozar \\ 6
Antal genomförda kurser \\ 23
Antal deltagare \\ 132

EXTERNA KURSER

Ibland organiserar våra medlemmar kurser
med egna kontakter de har och de lyses då
inte ut via KKV GBG. Det kan röra sig om
kurser för skolor eller föreningar, ofta för
att introducera studenter till vissa tekniker.
Vissa av kurserna uppstår också på initiativ av
skolor och myndigheter för att vidareutbilda
sin personal.

KURS // BESTÄLLARE // KURSLEDARE \\ ANTAL DELTAGARE
Bronskurs // Dômen Konstskola // Vladimir Stoces \\ 16
Metallkurs // Dômen Konstskola // Vladimir Stoces \\ 16
Grafikkurs // Akademin Valand // Inger Bernholdsson \\16
Keramikkurs // Akademin Valand // Gunnar Larsson \\ 16
Design Technology // Hvitfeldska gymnasiet // Eric Saline \\ 8
Minikurs litografi // KKV GBG // Stefan Tielscher \\ 2
Introduktion fotostudio // KKV GBG // Mateusz Pozar \\ 12
Totalt antal deltagare \\ 86
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Helena Andersson: Fat 2016, L. 27 cm, Lergods.
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VERKSTADSBERÄTTELSER

Vi tar totalt 16 verkstäder på KKV GBG, och
alla har en eller flera verkstadsansvariga
– medlemmar som arbetar ideellt med att hålla
dem igång. Ofta kan arbetet ta flera hundra
timmar per år, och utan de medlemmarnas
engagemang så skulle verkstan inte fungera
så väl som den gör. Här har vi sammanfattat
rapporter om vad som har hänt på några av
våra verkstäder.

LITOGRAFI
VERKSTADSANSVARIG: STEFAN TIELSCHER
Under 2016 restaurerade Stefan Tielscher litopressen och drog igång verkstaden för stenlitografi. Han lade ner hundratals timmar mellan mars och augusti, och KKV GBG har nu
återigen en fungerande litografiverkstad. Arbetet involverade avrostning, lackering, hyvling
av tryckbädd och ersättning av andra skadade trädelar.
Utöver en invigningsutställning med Nora Hammenberg så har tre kurser redan hållits i
verkstaden och flera befintliga och nya medlemmar har tillkommit.

KOPPARGRAFIK
VERKSTADSANSVARIG: INGER BERNHOLDSSON
VICE ANSVARIG: MARIA BÖRJESDOTTER (FR.O.M. 2016.05)
Grafiken har fungerat bra under året. En workshop för Chalmers konstklubb invigde
kursverksamheten i januari. Kulturnatta var uppskattat med workshop i grafiken tidigt på
året trots det kalla vädret. Koppargrafik grund i början på februari startade kursverksamheten
för konstnärer och senare följde en fotopolymer-kurs. Akademin Valand med Börje
Ahlmqvist förlade en screen/fotopolymerkurs till vår avdelning. Vi hade en särskild dag för
belysning av plåtar i vårt UV-rum med valandselever under kursen. Flera av valandseleverna
har blivit medlemmar i grafik och screen. Under hösten har en kurs i koppargrafik och en
kurs i fotopolymergravyr anordnats. Utrustning för belysning av fotopolymergravyrplåtar
har införskaffats under året.

EMALJ
VERKSTADSANSVARIG: MIA FRANKEDAL
VICE ANSVARIG: HASSE EKDAHL
Från emaljen vill jag rapportera att Marie Dahlstrand färdigställt sitt emaljverk till en
skola. Maja Droetto påbörjat utsmyckning i emalj och att nytillkomna medlemmar som
Lone Larsen och Nina Zetterquist har börjat arbete med emalj inför utställningar.
Hasse Ekdahl har gjort färdigt två emaljcollage & provplåtar inför en tävling i Härryda
kommun där Mia Frankedal var konstkonsult. Hasse fick också uppdraget och skall
tillverka ett stort emaljverk till en yttervägg samt entré till Furuhällskolan.

Invigning av litografiverkstan samt utställning med Nora Hammenberg
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Från Vladimir Stoces och Mia Frankedals utställning i Nemeshallen
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GJUTERIET
VERKSTADSANSVARIG: KERSTIN MERLIN ERIKSDOTTER
VICE ANSVARIG: VLADIMIR STOCES
VICE ANSVARIG: MARTIN HANSSON (FR.O.M. 2016.08)
Öppet hus: Tre dagar i april under ”Konstrundan i Majorna” håller verkstan öppet för
allmänheten. Det bjuds på utställning med många gjuterimedlemmar representerade i
gjuteriets lokaler. Anna-Karin Liedberg är på plats och svarar på frågor. Bildvisning av
processen från modell till färdig skulptur presenteras för att öka det pedagogiska värdet av
ett besök i gjuteriet. Stort besökarantal.
Kurser: Vladimir Stoces håller under våren en extern bronskurs för elever vid Dômen
Konstskola och under hösten en bronskurs i KKVs regi.
Studiebesök/kontakter: Kerstin Merlin Eriksdotter och Anna-Karin Liedberg gör i april
ett trevligt studiebesök på KKV Monumental i Malmö, inkl Maiale konstgjuteri, och
upprättar kontakter mellan våra verkstäder. Intressant att se och höra hur de arbetar.
Experiment/teknikutveckling: Arta Deganpour utför sandgjutningsexperiment med
aluminium och kommer fram till en metod som fungerar.
Utrustning och lokal: Vi får pengar från Statens Kulturråd (helt enligt ansökan) med
19.100 kr för säkerhetsutrustning. Utrustningen införskaffas under våren, bl a nya
aluminiserade gjutkläder, såsom rockar, handskar, damasker, visir, samt hållbara digitala
vågar (en stor för vägning av brons/gips o d och en liten för vax och kemikalier).
Dörren körs ned genom ett avdelningsexternt missöde och lagas, som bonus får vi den
ommålad av vaktmästaren. Efter en tur till Ikea kommer ett nytt låsbart skåp, för förvaring
av gjuteriets dyrare säkerhetsutrusning, på plats i hallen. De befintliga skåpen ommålas
samtidigt till enhetlig färg. Allt snyggt och fint till konstrundan.
Under städdagen görs en riktig storrensning och vi gör oss av med åtskilliga hundratal kilo
mycket gammalt inaktuellt material, för att få plats med nybeställt (en hel pall Molochite
har beställs från Storbritannien - dels för att pressa priset, dels för att det inte längre går
att köpa blandade sorter i mindre kvantiteter i Sverige - en mängd som bör räcka till 2
½ års förbrukning vid tillverkning av keramiska gjutformar. Uppmärkning av lagrings-/
pallplatser sker i samband med detta.
Under våren kommer äntligen ny tryckluftsregulator på plats. Den gamla läckte luft
sedan länge. Nu är det tyst, tryckluftsmaskinerna mår bra och ingen onödig energi går
åt. I september går, efter lång och troligen tjänst med att lyfta bronssmältor, stora formar,
diverse både nyskapade och för restaurering inkomna offentliga skulptuer m m, gjuteriets
el-travers definitivt till travershimlen. En tids krångel och lagningsåtgärder föregick
hädanfärden. Den blev 37 år (vilket är över beräknad livslängd). Ny el-telfer inköps. Pris
40.550,- exkl moms. Nya EU-regler medför att särskilda krav ställs vid lyft av smält metall
och den ny traversen anpassas, installeras, besiktigas, godkänns och tas i bruk (allt inom
loppet av mindre än 2 mån). Vi gör värmeskyddsplåt samt utför monteringen själva (enligt
leverantörens instruktioner) för att spara pengar. Må den nya nya leva minst lika länge som
den gamla!
Den nya blästern (som vi fått ta över från Metallen) har stått oinstallerad under längre tid.
Nu tas ritningar och all erforderlig information fram för de sista stegen av installationen.
På grund av pengabrist i föreningen får dock denna åtgärd vänta till efter nyår.
Golvet vid pallställen jämnas till, för att undvika vältolyckor med stora pallyftaren
(i skrivande stund är detta fortfarande under arbete).
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TEXTIL & PATINERING
VERKSTADSANSVARIG PATINERING: MIA PERSSON
VERKSTADSANSVARIG TEXTIL: KATARINA KVIST (T.O.M. 2016.04)
CHARLOTTE EWING (FR.O.M. 2016.04)
HANNAH JERVELIND (FR.O.M. 2016.04)
Utåtriktad verksamhet: I år var det Kulturnatta redan i januari som inledning av
Kulturåret 2016. Dessutom var Kulturnatta förlängd med en dag, 22 – 23 januari. På
textiltrycket visade åtta medlemmar verkstadens verksamhet med olika tekniker som
flamfärgning, shibori, textiltryck, textilt måleri och textil patinering. Samtidigt pågick
utställning i verkstaden och i kursrummet, samt försäljning av textila produkter.
Under Majornas kostrunda i april deltog 12 medlemmar från textiltrycket. Verksamheten
var densamma som under Kulturnatta. Många intresserade besökare och en hel del
försäljning gjorde det till ett lyckat arrangemang.
I november tog vi emot ett besök från HDK med förstaårs elever från programmet för
textilkonst .
Avdelningens verksamhet: Under februari hade textiltrycket och patineringen en
workshop för avdelningens medlemmar där vi gick igenom belysningen och färgsprutan.
Vi hade också tillfälle att lära känna nya medlemmar och byta erfarenheter. Workshopen
var mycket uppskattad och det kommer att anordnas fler.
I maj presenterade Arkitektkontoret Maka ett förslag på ny trappa till entresolplanet och
ramförvaring. Förslaget accepterades och under hösten uppmanades medlemmar att
märka och mäta sina ramar. Bygget beräknas att komma igång under våren 2017.
Textiltrycket är sedan tidigare beviljade ett anslag för ett rapportsystem och under hösten
började letande efter en tillverkare.
Under våren och hösten har det hålits två städdagar med tillhörande protokollförda
möten.
Nyanskaffningar: I januari fick vi ett ansökt bidrag från kulturrådet för inköp av en ny
varmmangel. En ny mangel köptes in under året och ångmangeln började demonteras.
Vår precisionsvåg i färgköket slutade att fungera och en liknande inköptes i juli.
Under året havererade våra två automatiska färgmaskiner. Då den stora färgmaskinen
är dyr i inköp gjordes en ansökan till Kulturrådet i september. En mindre toppmatad
maskin inköptes och installerades vid ramsköljen.

Martin Hanssons skulptur av medeltida Skara, gjuten på KKV GBG
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