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OM KKV GBG
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.

Dimmig utsikt från våra lokaler över hamninloppet och Röda Sten.

KKV GBG
Sockerbruket 44
41451 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-246813
Epost: info@kkvgbg.se
Org: 857203-9421
Bankgiro: 179-1540
Hemsida: www.kkvgbg.se
Facebook: facebook.com/kkvgbg
Instagram: @kkvgbg
KKV GBG:s logotyp är designad av Maria Kask: www.mariakask.se
Foto framsida: Rosita Ståhl slipar glasskulpturer i verkstan
Foto baksida: Gunnar Gren blev påkörd och kom in för renovering av Vladimir Stoces
Fotografi & layout Mateusz Pożar om inte annat anges

Nästa sida: Nya Teatertidningen #3-4 1977. Helen Wedel arbetar med Tältprojektets bröllopskrokan 1977 i KKV:s textilverkstad.
Helene är en av de grundande konstnärerna i föreningen och fortfarande aktiv på verkstan.
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STYRELSEN 2017.01.01-2017.04.27

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Ordförande
Vice ordf.
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Revisor

Suppleant

Walter Ruth
Heike Thiede
Katarina Norrby
Taru Kvist
Katarina Kvist
Inger Bernholsson
Lena Selander
Helene Wedel
Andreas Nordangård
Arta Deghanpour

STYRELSEN 2017.04.27-2017.12.31

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Revisor

Suppleant

Walter Ruth
Pia Hjalmarsson
Nina Nilsson
Katarina Kvist
Inger Bernholsson
Lena Selander
Linus Nilsson
Mia Persson
Andreas Nordangård,
Arta Deghanpour
Helene Luther Lundgren

STYRELSEMÖTEN
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Björn Ellisson /
/ Acrevi Revision
Internrevisor Anna Eggert
Internrev.sup. Graham Stacy
Valberedning Jan Stigland

Björn Ellisson
/ Trevi Revision (f.d. Acrevi)
Internrevisor Anna Eggert
Internrev.sup. Emma Ströde
Valberedning Jan Stigland
Vladimir Stoces
Helene Wedel
Heike Thiede

31 jan
27 feb med avdelningsansvariga
4 april
17 maj årsmöte
12 juni konstituerande

29 aug
3 okt med avdelningsansvariga
7 nov
7 dec

SÄRSKILDA POSTER
Anslagsansökningar: Walter Ruth, Mateusz Pożar
Utbildningsansvarig: Mia Frankedal
Hyresförhandling: Walter Ruth, Heike Thiede
Personalansvarig: Nina Nilsson
Externa kontakter: Walter Ruth, Mateusz Pożar
Verksamhetsberättelse: Mateusz Pożar
Majornas Konstrunda: Katarina Kvist
KKV Riks: Walter Ruth (för Västsverige)
ANSTÄLLDA
Ekonomi: Britt-Marie Schultz 20% (t.o.m. 2017.05.01)
Ekonomi: Maria Manzang-Rasmussen 50% (t.o.m. 2017.12.31)
Tekniker: Johan Hellman 80%
Samordnare: Mateusz Pożar: 80%
Praktikant: Mats Nordlund 50% (2017.01.01–2017.05.30)
VERKSTADSANSVARIGA UNDER ÅRET
Verkstad
Brons & Gjuteri
Elektronik
Emalj
Glas
Grafik
Keramik
Laserskärare
Litografi
Metall
Patinering
Textil
Trä
Tuft
Screentryck
Vinylplotter

Roll
Ansvarig
Vice
Vice
Ansvarig
Vice
Vice
Ansvarig
Vice
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Vice
Ansvarig
Vice
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Ansvarig
Vice

Kerstin Merlin Eriksdotter
Vladimir Stoces
Martin Hansson
Geraldine Juarez
Dan Henriksson (t.o.m. 09.26)
Linus Nilsson (fr.o.m. 09.26)
Mia Frankedal
Hasse Ekdahl
Mia Branzell
Inger Bernholdsson
Marc Dagorn
Staffan Sunberg
Henrik Hörlin
Johan Hellman
Morten Hårderup
Arta Dehganpour
Mia Persson
Hannah Jervelind
Charlotte Ewing
Anders Johansson
Karl-Johan Sellberg
Jonathan Josefsson
Jacob Nyberg
Anna Eggert
Mia Branzell
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FRÅN SAMORDNARE
Ännu ett spännande och händelserikt år är till ända, och KKV
står med fler medlemmar än föregående år och med förbättrade
verkstäder. En stor del av förtjänsten står våra medlemmar och särskilt
avdelningsansvariga för – utan dem så skulle föreningen inte fungera,
och det är inspirerande att se hur mycket tid och energi medlemmar
lägger på att få allt att fungera så väl som det gör.
Mateusz Pożar är
samordnare & projekt
ledare med ansvar för
daglig administration
och assisterar styrelsen
i dess arbete.

Året började dock i motvind med en brand laserskäraren som
totalförstördes. Det var förmodligen den enskilt mest använda
maskinen på verkstan och många medlemmar fick ställa om sina
arbeten eller lägga dem på externa tjänster, och det dröjde tills vintern
innan vi hade en ersättningsmaskin på plats och igång.
2017 har också utmärkts av en eftersatt administration då vår

ekonom Britt-Marie Schultz gick i pension under våren. Resultatet
har blivit strulande fakturor, lång svarstid från kontoret och allmän
överbelastning av oss som administrerat föreningen. Tack vare hjälp
från styrelsemedlemmar och inhyrda vikarier så har vi ändå hållit allt
igång, och på det stora hela har medlemmar uppvisat stort tålamod
med de fel som ofrånkomligen har uppstått.
Kursverksamheten går fortfarande bra och genom utbildningsanslaget
har vi kunnat ersätta våra lärare bättre samtidigt som vi sänkt
kurskostnaden för medlemmar. Vi ser att intresset för våra kurser
fortfarande är högt, och vi får många förfrågningar från externa
lärare om att hålla kurs i våra verkstäder. Vi återupplivade kursen
Gestaltningsprocesser i egen regi; Den blev överbelagd och mycket
uppskattad, och vi hoppas kunna erbjuda den igen - särskilt som den
har lett till att medlemmar fått uppdrag.
Samarbetet med Fringe-festivalen var spännande, och vi har generellt
haft fler evenemang med öppet hus på verkstan än tidigare, med
föreläsningar, seminarium, artist talks och annat – utöver vår välbesökta
medverkan under Kulturnatta och Majornas Konstrunda.
Något som är uppskattat bland medlemmar är de videofilmer och
fotodokumentation som vi producerar. Eftersom även en kort video
kan ta en dag att sätta ihop så blir de här inslagen ganska få, men
förhoppningsvis kan jag med en ekonom på plats släppa en del av
administrationen och bättre dokumentera det som händer i våra
verkstäder och utanför. Idéer råder det ingen brist på: Profiler
på medlemmar, instruktionsfilmer för maskiner och tekniker,
dokumentation av pågående utsmyckningsuppdrag, KKV:s historia
och samarbete med andra verkstäder.
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De projekt som planerades för 2017 var:
Bättre wifi & bredband
Bredband beställdes redan under våren, men det skulle dröja tills
november innan det levererades. Nu har verkstan 16Mbit istället
för 2Mbit, vilket ger litet mer höjd för det ökade antalet laptops och
telefoner på verkstan. Samtidigt har vi installerat professionell router
och trådlösa punkter, även om de inte är optimalt monterade och ska
utökas.
Ett digitalt tidsrapporteringssystem
Eftersom systemet är helt beroende av fungerande wifi och bredband
sköts det på framtiden, även om själva systemet är framtaget.
Uppgraderat ekonomisystem
P.g.a. vakans på ekonomisidan så har en ändring av ekonomisystem
gått i stå, men planeras för 2018.
Medlemsregister
Idag sköts vårt medlemsregister via ekonomisystemet, vilket har
fungerat hjälpligt men inte optimalt. Ett nytt system har skissats och
många lösningar har provats, men inget nytt har införts. (Några
minns kanske fadäsen med de automatiska eposten om “membership
expired”) De lösningar som fungerar är för dyra, och de som är
billiga är inte bra – jakten fortsätter under det nya året och vi ser över
möjligheten att hyra egna utvecklare för att få något skräddarsytt,
kanske i samarbete med KKV Riks.
Digitalisera styrelsearbetet
Styrelsen har gått över till digitala dagordningar och protokoll, och
alla styrelsedokument är numera lättare sökbara och organiserade.
Det här har inneburit att styrelsen har fått ändra om sina arbetsrutiner
något, och ställer högre krav på att ledamöter sätter sig in i systemet,
men det ger vinst genom att vara effektivare och bättre organiserat.
Rockad i textilen
Entresollplanet har byggts till och fått en ny trappa, och alla textilens
ramar har flyttats upp. Ombyggnad av väggen för att få plats med den
nya trycksaksverkstan har inte kommit igång, men arbetet fortskrider.
De punkter som inte blev klara tar vi med oss till nästa år, och som
vanligt lär det tillkomma flera andra intressanta och välbehövliga
projekt som kan förbättra medlemmars villkor på KKV GBG.

Mateusz Pożar
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Patrik Larssons utsmyckning till Göteborgs Filmfestival

KKV GBG I SIFFROR
Med ett uppdaterat
ekonomisystem så hoppas vi kunna få fram
mer exakt ekonomistatistik i framtiden.
De här siffrorna ger en
grov uppskattning.

De senaste fem åren
har föreningen sett
en ökning med 30-50
medlemmar varje år.
Förr eller senare kommer vi nå en platå, men
det är uppenbart att
behovet av verkstäder
fortfarande är stort
bland regionens konstnärer, designer och
arkitekter.

EKONOMISKA BIDRAG & INBETALADE AVGIFTER, I KRONOR
400 000
VGR Kulturstrategiska uppdrag
VGR utbildningsuppdrag
440 000
VGR utrustningsbidrag		 60 000
100 000
GBG verksamhetsbidrag
Kulturrådets utrustningsbidrag
130 000
Medlemsavgifter
265 000
Serviceavgifter
312 000
Inträdesavgift nya medlemmar		 28 000

ANTAL MEDLEMMAR 2017
Män
Kvinnor
Organisationer
Totalt
Skillnad mot 2016
Nya ansökningar

216
263
11
491
+30
61

MEDLEMSAKTIVITET
Utställningar i GBG & VGR
Utställningar i Sverige
Utställningar utomlands
Gestaltningsuppdrag
Restaureringar

29
15
5
14
8

KURSER PÅ KKV GBG, INTERNA & EXTERNA
Planerade kurser: 32
Genomförda kurser: 29
Antal deltagare: 211
Företag, föreningar
och utbildningsorganisationer inom
kulturområdet kan vara
medlemmar i KKV GBG
och har därigenom
access till verkstäderna.
Det är ett viktigt sätt
för föreningen att nå
bland annat studenter
som kan komma och
jobba hos oss innan de
har möjlighet att söka
medlemskap direkt.
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ORGANISATIONSMEDLEMMAR
Akademin Valand, Göteborgs Universitet
Dômens Konstskola
Folkteatern i Göteborg Ekonomisk Förening
Göteborgs Stadsteater
Hake skulptur AB
Högskolan för design och Konsthantverk, Göteborgs universitet
MAKA Arkitektur
Medicinhistoriska museet Sahlgrenska Universitetssjukhuset
GöteborgsOperan
Röda Sten Kulturförening
Teater Atalante

Efterlängtad: En mindre provugn till glasavdelningen – mer energieffektiv och smidigare för att göra små
arbeten. Inköpt genom utrustningsbidrag från Kulturrådet

Mia Persson tryckte tyger till föreställningen Ariadne på Naxos som gavs på GöteborgsOperan. Fotograf: Mats Bäcker
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Pascal Lemoine gästade glasverkstan och blästrar här sina skulpturer
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RESULTATET AV NY SERVICEAVGIFT 2017
För att underlätta administrationen och föreningens budgetarbete så
införde vi från årsskiftet nya serviceavgifter och slopade timdebiteringen.
Det nya systemet innebär att man köper loss en pott med timmar som
man sedan förbrukar under året.
Mini – 750kr / 50 timmar
Midi – 1500kr / 180 timmar
Maxi – 3500kr / obegränsat

Antal medlemmar 2017
424
27
9

Vi gjorde lite olika prognoser innan förslaget godkändes i november
2016 och en farhåga var att många medlemmar skulle träda ur
eftersom ändringen skulle innebära en höjning av serviceavgiften på
350kr – något som kan vara kännbart särskilt om man jobbar lite eller
inte alls under året.
Vid årets slut kan vi konstatera att vi inte fått något stort medlemstapp,
och även om några medlemmar har angett kostnadshöjningen som
skäl till att de träder ut så har de varit få. Självklart kan mörkertalet
vara stort eftersom man behöver inte ange skäl till varför man
träder ut, men det ger ändå en fingervisning om att en majoritet av
medlemmarna tycker att lösningen är bra.
Samtidigt vill vi inte att medlemmar känner sig nödgade att träda ut
p.g.a. alltför stora plötsliga prishöjningar, så frågan har varit och är
känslig.
Sett bara till timpriset så har det gått ner för alla medlemmar om man
även räknar med serviceavgiften, men i absoluta kronor så har det
blivit dyrare för dem som jobbar färre än 36 timmar per år (eller färre
än 111 timmar om man jämför med servicenivå “midi”).
Exempelvis: En medlem som tidigare jobbade 30 timmar i verkstan
under ett år betalade serviceavgift & timavgift, vilket uppgick till 700kr
(23kr/tim). Samma medlem betalar idag 750kr för de 30 timmarna,
vilket ger ett timpris på 25kr. Jobbar man bara ett fåtal timmar så stiger
såklart timpriset, och vice versa.
Ett uttalat mål med ändringen förutom de ovan nämnda är också att
uppmuntra medlemmar till att arbeta mer i verkstan nu när man inte
behöver räkna varje timme som en utgift, utan har en pott att ta ifrån.
Det är svårt att finna en lösning som rättvist fördelar kostnaderna över
alla medlemmar, men vi hoppas att den här lösningen är inne på rätt
spår; om inte annat så indikerar vårt totalt ökade medlemsantal att det
inte är oöverstigligt för de flesta.
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REPERATIONER & NYANSKAFFNINGAR
Arbetet med att förbättra och utöka verkstäderna tar aldrig slut och
det finns alltid önskemål om att introducera nya tekniker, uppgradera
eller införskaffa nya maskiner, och allt annat kring som krävs för att
verksamheten ska fungera. Här listar vi några av de nyanskaffningar
och reperationer som har tillkommit under året.
Till stor glädje för kontoret och alla medlemmar har vi nu en ordentlig
skrivare på kontoret i form av en begagnad fyrfärgslaser. Den är
förmodligen den mest komplicerade maskinen på bygget men har
möjliggjort A3-utskrifter av OH samt en större driftsäkerhet jämfört
med de tidigare skrivarna. Eftersom vi med den kan skriva ut egna
foldrar så har även våra tryckkostnader minskat något.
Textilverkstaden fick äntligen en ny industritvättmaskin – till en
kostnad av 80000kr – för att ersätta den tidigare trotjänaren. Textilen
fick även ett rapportsystem för det 15m långa bordet, vilket möjliggör
exakt mönstertryck i flera färger, och vi har även fått in en trycksnurra
för fyra färger – för att trycka med god registrering på mindre objekt.
Entresollplanet på våning fyra har färdigställts av Karl-Johan Sellberg
och ramar har flyttats upp i väntan på den stundande trycksaksverkstan.
Pierre Mosser kompletterar med en ny trappa till entresollen för att öka
tillgängligheten. Arta Dehganpour har ordnat med en ny tryckbädd
till en av de stora presserna i grafiken, och en limbindare har köpts in
för att kunna binda böcker. En fuktskadad vägg där putsen höll på att
rasa reparerades av Higabs entreprenad.
På keramiken har Johan Hellman reparerat och kaklat en yttervägg
som var fuktskadad, och tillsammans med Carina Cresta målat om hela
golvet på verkstan. En av ugnarna i keramikverkstan har renoverats
och kanthaltråd har köpts in för framtida behov – Marc Dagorn stod
för det jobbet med hjälp av Staffan Sundberg.
En ny laserskärare för att ersätta den uppbrunna har köpts in och
innebar en uppgradering i kvalitét men en mindre skäryta. Även denna
maskin kan anpassas för att skära i metall vilket ska undersökas vidare.
Partikelfilter har installerats på kompressorn som står och jobbar
i den dammiga metallverkstan. Pallkragar har köpts in i mängder
för att säkra upp pallarna som står längst många väggar och ofta är
överbelamrade med material och utrustning.

Sida 14 av 32

Året började olyckligt med en brand i vår laserskärare – en av våra mest använda maskiner

Verkstadsansvariga Henrik & Joahn tittar fram bakom vår nya laserskärare
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SOLO- & GRUPPUTSTÄLLNINGAR
GÖTEBORG &
VG-REGIONEN

SVERIGE
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Konstnär

Ort

Lokal

Annie Johansson

Mölndal

Kulturnatta / Kvarnbyn

Skärhamn

Galleri Södra Hamnen 31

Camilla Illiefski

Göteborg

Galleri Thomassen

Helena Andersson

Orust

Konsthallen Kajutan

Helene Wedel

Göteborg
Göteborg
Kungsbacka

KC Väst Galleri
Galleri Majnabbe
Kungsbacka Kulturhus

Jonathan Josefsson

Borås
Göteborg

Flamenska Galleriet
Hotel Scandic Europa

José-Antonio Sarmiento

Vara
Orust

Varabygdens Konstförening
Konsthallen Kajutan

Kerstin Merlin Eriksdotter

Göteborg
Mariestad

Röda Sten Konsthall
Galleri Fjärde Våningen

Lena Selander

Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

KC Väst Galleri
Galleri Majnabbe
Gibca Extended / Sockerbruket
Majornas Konstrunda / Röda Sten

Lotta Söder

Skärhamn
Göteborg

Galleri Annah
Galleri Uddenberg

Mahmoud Alsaadi

Hamburgsund

KKV Bohuslän

Mia Branzell

Göteborg
Göteborg

Lerverk
La familia / KC Väst

Nina Nilsson

Mölndal
Göteborg

Gunnebo slottsträdgård
Galleri 54

Rosita Ståhl

Göteborg

Sintra

Signe Marie P.sen

Göteborg

Göteborgs Konstnärsklubb

Göteborg

Galleri Majnabbe

Ute Engel

Högsbo

Axelhuset

Vladimir Stoces

Göteborg

Göteborgs Konstförenings Galleri

Konstnär

Ort

Lokal

Alexandra Hedberg

Gislaved

Gislaved Konsthall

Alina Vergnano

Stockholm

Susanne Petterson Gallery

Anna Eggert

Växjö

Sveriges Glasmuseum

Berit Lindfeldt

Lund

Skissernas Museum

Helene Wedel

Karlskoga

Karlskoga Konsthall

Jonathan Josefsson

Gotland
Sollentuna
Varberg

Gkf
Galleri Aniara
Galleri Hamnmagasinet

Lena Selander

Hagestad
Hagestad
Tolg

Hagestads Mellersta Skola
Hagestads Skola
Galleri Garage

Lotta Söder

Karlstad
Umeå

Galleri Bergman
Lilla Galleriet

Maria Tolstoy Sinclair

Sverige

Mia Branzell

Växsjö

Sveriges Glasmuseum

Rommel Vogart

Malmö

MIVA Galleri

UTOMLANDS

Konstnär

Ort

Lokal

Annie Johansson

Oslo

SOFT Galleri

Camilla Iliefski

Miami
New York

Patrick Parrish Gallery
FOG Design+Art fair

Jonathan Josefsson

Berlin

RaumVollreinigung

Signe Marie P.sen

Shanghai

China Palace Museum

Konstnär

Ort/Lokal

Uppdragsgivare

Alexandra Hedberg

Harplinge förskola
Landvetter

Halmstads kommun
Västergärdets förskola

Bertil Gustafsson

Hönö Röds hamn

Hönö

Emma Ströde

Älmhult
Elmeskolan
Delsjön / Synvillan
Skanska
Hovås / Brf Boulevarden HSB

Kerstin Merlin Eriksdotter

Stockholm

HSB Stockholm

Lotta Söder

Örgryte Torp

Skanska

Maja Droetto

Askim / Hultaskolan

Göteborgs kommun

Mia Branzell

Nybro

Nybro Glas

Mia Frankedal

Alingsås / Lilla Torget
Kvarnbyskolan

Alingsås kommun
Mölndals kommun

Pia Hedström

Katrineholm

Katrineholms kommun

Vladimir Stoces

Kulturhuset Värnamo

Malin Bogholt

Restauratör
Ort

Uppdragsgivare

Verk

Göteborgs kommun
Region Skåne

Gunnar Gren av Jan Steen
Flickan & källan av Ivan Ålenius-Björk

Göteborgs kommun
Härryda kommun
Härryda kommun
Göteborgs kommun
Göteborgs kommun
Göteborgs kommun

Koalor av Gudrun Eduards
Johan av Inger Kålberg
Boll Kalle av Wiking
Najaden av Carl Milles
John Ericsson av Ingel Fallstedt
Gunnar Gren av Jan Steen

GESTALTNINGS
UPPDRAG

RESTAURERING

Helena Strandberg
Ullevi
Malmö
Vladmir Stoces
Biskopsgården
Härryda
Härryda
Göteborg
Göteborg
Ullevi
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BESÖK, SAMARBETEN, EVENEMANG
KKV GBG får ofta
besök av studenter,
organisationer, företag
och myndigheter, och
arrangerar även evenemang och blir inbjudna
till andras diton.
Till höger finns en
sammanställning över
besök och evenemang
som KKV GBG har
engagerat sig i.
Föreningen anstränger
sig för att vara en öppen och sammarbetsvillig partner till alla
intresserade, men vi får
många fler förfrågningar än vi har möjlighet
att engagera oss i.
Varje vecka får vi besök
av intresserade konst
närer och designer
som senare söker
medlemskap.
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Kultur i Väst, tillgänglighetsworkshop
KLYS – Uppstartsmöte om att bilda ett samverkansråd för VG-Regionen
KRO/KIF föreläsning om upphovsrätt – öppet hus
GBG Fringe samerbetsmöte
Möte på KKV med Stadsmuseet och forskare från GU om KKV:s
		 medverkan i pilotprojekt om kulturens roll i hållbar stadsutveckling
2017.02.08
KKV workshop: Kulturens roll i hållbar stadsutveckling (i samarbete med GU & Stadsmuseet)
2017.02.09
Afterwork Printmaking workshop
2017.02.24
Formakademin Lidköping på studiebesök
2017.03.08
Majornas Konstrunda - planeringsmöte
2017.03.12
Kulturnätverksmöte om hyresfrågan
2017.03.14
Nationellt branschråd Bild och Form
		 Arbetsförmedlingen Kultur Media, Stockholm – medverkan för KKV Riks
2017.03.15
Medverkan i Samtal pågår! Röda Stens restaurang – en fortsättning på workshopen
		 om Kulturens roll i hållbar stadsutveckling
2017.03.31
Västra KulturSamrådet (VKSR) arbetsgrupp möte på KKV
2017.04.08
KKV GBG Städdag
2017.04.10
Studenter från GU Kulturvetenskap intervjuar om hyreskampen
2017.04.12
Högskolan Borås: Kulturen, politiken och samhället – Mötesplats
		 för kulturforskning och praktik – medverkan
2017.04.20
VG-Regionens Kulturting
2017.04.21
Majornas Konstrunda - öppet hus
2017.04.24
GöteborgsOperans dekoravdelning på studiebesök
2017.04.24
Hotel Waterfront samarbetsmöte
2017.04.26
Coompanion årsmöte
2017.04.26
PARSE Dialogues on EDUCATIONAL EXCLUSION, Biblioteket HDK – medverkan
2017.05.05
SMart studiebesök
2017.05.05
iHoP – Konstepidemin, medverkan
2017.05.06
iHoP Världskulturmuseet, medverkan
2017.05.10
Stadsmuseet – Slutkonferens om Kulturens roll i hållbar stadsutveckling – medverkan
2017.05.11
Västra KulturSamrådet (VKSR) – arbetsgruppsmöte
2017.05.13
Gjuteriet gör studiebesök Husaby
2017.05.16
Välkomstmöte för nya medlemmar
2017.05.16
HDK Framtidsmöte
2017.05.17
Årsmöte KKV GBG
2017.05.18
Länsstyrelsen Urban Lunchtime: Om de fria kulturutövarnas samarbete kring hyresfrågan
2017.05.19
Vårknytis på KKV GGB
2017.05.20
KKV RIKS Årsmöte, Stockholm
2017.05.23
KLYS mötesplats i Norrköping
2017.05.23
Göteborgs Konstskola studiebesök
2017.05.31
VG–Regionen, Campus Nya Varvet – Konferens om Kulturstrategisk Utveckling
2017.06.07
Planeringsmöte med Ylva Berglund, Stadsmuseet om aktiviteter kring hyresfrågan
2017.06.12
Västra KulturSamrådet (VKSR) – möte med utvidgad arbetsgrupp
2017.06.13
KKV Riks – arbete med remissvar till Kulturdepartementet om Samverkansmodellen
2017.07.11
Alten sammarbetsmöte
2017.07.13
GBG Fringe samarbetsmöte
2017.08.16 Wellpapp Wonderland i samband med Göteborgs Kulturkalas med c:a 2000 besökare.
		 Förberedelser hade gjorts på trä- och laserverkstäderna på KKV GBG.
2017.08.17
Möte med Stadsledningskontorets projektgrupp om långsiktigt hållbar hyressättning
		 för kulturverksamheter – medverkan som representant för det fria kulturlivet
2017.08.24
Västra KulturSamrådet (VKSR) – möte med Centrumbildningarna
2017.08.09
Digitala Bildverkstan samarbetsmöte
2017.08.16
Akademin Valand samarbesmöte
2017.01.18
2017.01.24
2017.01.24
2017.01.25
2017.01.26

2017.08.29
2017.08.30
2017-09-03
2017-09-05
2017.09.14
2017.09.18

Kulturnatta planeringsmöte
GBG Fringe evenemangsmöte
GBG Fringe teaterföreställning – öppet hus
Stadsmuseet – möte om medverkan i URBANUM
Planeringsmöte med fria kulturutövare om Hyresutredningen
Möte med Stadsledningskontorets projektgrupp om långsiktigt hållbar hyressättning
		 för kulturverksamheter – medverkan som representant för det fria kulturlivet
2017.09.21
Akademin Valand samarbetsmöte
2017.09.27
Stadsmuseet medverkan i Paneldebatt: Higab och ateljéfrågan
2017.09.28
Västra KulturSamrådet (VKSR) – möte med utvidgad arbetsgrupp
2017.09.30
KKV GBG Städdag
2017.10.05
BRV Forum för kulturella och kreativa näringar - Auktionsverket Kulturarena
2017.10.10
Arbetsgivaralliansen – Avtalskonferens om det nya avtalet bransch Ideella
		 och Idéburna Organisationer samt Upplevelse och Kultur
2017.10.11
Sahlgrenska konstförening studiebesök
2017.10.12
Kulturverkstan presentation av KKV GBG
2017.10.13
Kulturnatta - öppet hus
2017.10.18
KRO föreläsning, grundkurs för företagare- öppet hus
2017.11.09
Konstepidemin studiebesök
2017.10.18
Planeringsmöte med fria kulturutövare om Hyresutredningen
2017.10.23
Möte med Stadsledningskontorets projektgrupp om långsiktigt hållbar hyressättning
		 för kulturverksamheter – medverkan som representant för det fria kulturlivet
2017.10.22
Hallands Konstmueum / Konst i Halland på studiebesök
2017.11.15
Dômen studiebesök
2017-11-16
PARSE-konferensen Akademin Valand – medverkan i session om kulturens hyror
2017.11.22
Rundqvist studiebesök
2017.11.28
VG-Regionen – Delregionala kulturdialoger – Mölndals stadsmuseum
2017.12.04
BRV Forum för kulturella och kreativa näringar - Auktionsverket Kulturarena
2017.12.06
Konstens mångfald: Hammarkullen/Angered presentation och samtal - Kultur i Väst
2017.12.06
SAVG: Form-Pilot uppstartsmöte
2017.12.08
Region Skåne kulturförvaltning på studiebesök
2017.12.10
KKV Riks styrelse, Stockholm
2017.12.14
Artist talk – öppet hus
2017.12.15
KKV GBG Julknytis
2017.12.14
Rural Talks – Not Quite, Fengersfors
2017.12.19
Kulturförvaltningen – Hearing om behov i framtida Kommunalt Verksamhetsstöd
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KURSER & UTBILDNING
Under 2017 har vi höjt våra lärarlöner tack vare utbildningsbidraget från VGR.
Vi har även sänk kurskostnaden för medlemmar genom att halvera verkstadshyran
i kursbudgeten. Personal och verkstadsansvariga har gått brandförebyggande kurser,
med målet att höja säkerheten i verkstäderna.
INTERNA KURSER
Datum
2017.01.31
2017.01.13
2017.02.18
2017.02.10
2017.02.17
2017.03.07
2017.03.11
2017.03.18
2017.03.31
2017.05.07
2017.05.12
2017.05.13
2017.09.20
2017.10.02
2017.10.06
2017.10.21
2017.10.27
2017.10.28
2017.11.10
2017.11.10
2017.11.13
2017.11.18
2017.11.27
2017.11.21
2017.12.01
2017.12.08

Kursnamn
Fotopolymergravyr
Studiofotografering
Koppargrafik, grund & fortsättning
Tuft grundkurs
Screentryck
Litografi på offsetplåt
CNC-fräs
Ceramic shell bronsgjutning – grund
Textila tekniker från hela världen
Färgning av textil
Färg på planglas
CNC-fräs
UV-belysning
Fotopolymergravyr
Från vax till brons
Koppargrafik grundkurs
Tryck & målning på silke & bomull
Litografi på sten
Tuft grundkurs
Screentryck på papper
Emalj grundkurs
CNC-fräs, grundkurs
Gestaltningsprocesser
Fotopolymergravyr
Tuft grundkurs
Screentryck på papper
Totalt

Antal deltagare
9
6
8
6
6
6
6
12

inställd
inställd
8

inställd
6
9
12
6
6
4
6
6
10
6
15
6
6
6
171

EXTERNA KURSER
2017.05.29
2017.11.13
2017.12.05

Textiltryck för Tillskärareakademin 12
Träkurs för Domen Konstskolan 16
Screenprinting med Hvitfeldska 12
Totalt
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40

Lisa Larsson visar sina tryck och tekniker under Majornas Konstrunda
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MAJORNAS KONSTRUNDA 21-23 APRIL
KKV håller öppet hus
två gånger per år - vid
Majornas Konstrunda
under våren och Kulturnatta på hösten.
Vi får vanligtvis
2-3000 besökare och
evenemangen ger
våra medlemmar en
bra chans att träffa
en konstintresserad
publik och potentiella
medlemmar.

Efter kontakt med nyblivna medlemmar som anmält sig till att arbeta
med Konstrundan och marknadsföring blev det fyra som arbetade
aktivt. Sex anmälde sitt intresse, fem kom på möte och en föll bort
under arbetet. De som arbetade var: Anna Boström, Anayha Norlin,
Emma-Kara Nilsson och Hanna Langer .
En affisch, översikt över avdelningarna och folder togs fram, tyvärr
strejkade skrivaren så foldern kunde inte tryckas. Vi fick hjälp med
att gratis skriva ut översikten över avdelningarna hos Kommunicera
Communications.
Affisch och översikten över avdelningarna kan återanvändas nästa
Kulturnatta och Konstrunda. Folder är tänkt att vara en allmän folder
om KKVs verksamhet.
Ett flaggspel tillverkades och textade hänvisningsskyltar togs fram som
kan återanvändas. Ett förslag är att vi ser över skyltningen på KKV och
tar fram mer beständiga hänvisningsskyltar .
Alla avdelningar kallades till möte och endast Tuft- och träavdelningen
uteblev. Mottot var att visa vad vi gör och hur vi arbetar på KKV.
Varje avdelning skulle ansvara för sin verksamhet och att de som deltog
skulle var aktiva i mån av tid under hela Konstrundan. Grafiken fick
köket att ställa ut i och textilavdelningen kunde ställa ut i kursrummet.
Elektroslöjden i mellanrummet och övriga avdelningar på respektive
avdelning.
Resultatet blev lyckat. Alla avdelningar visade upp sig, även tuft och
trä. I kursrummet ställde inte textilavdelningen ut utan Jan Stigland
redovisade ett pågående konstprojekt. På de allmänna väggarna
redovisades en del av de konstnärliga gestaltningsuppdrag som har
gjorts på KKV GBG under 2016. Ulf Célen och Katarina Kvist stod
för den utställningen.
Jacobs grytor puttrade också under fredag tom söndag.
Under Konstrundan ansvarade Konstrundagruppen för öppningar
och stängningar. Randi Gjertsen och Rousela Åhs ställde också upp
på en stängning var. Fredag kväll arbetade Mateusz Pożar och under
lördagen arbetade Claes Jansson, vår f.d vaktmästare.
Katarina Kvist
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Ulf Celén demonstrerar träsnide under Majornas Konstrunda

En kort vila mellan besökarna under Konstrundan

Sida 23 av 32

VERKSTADSAKTIVITET 2017
Verkstadsansvariga på KKV GBG är medlemmar som tar ansvar för en eller flera
specifika verkstäder och ser till att de fungerar som de ska. De sköter även den tekniska
bedömningen av nya sökanden, vilket borgar för att alla som arbetar i verkstan är
självständiga och klarar av alla maskiner. De verkstadsansvariga sammanställer här
året som gått på deras respektive verkstad.

TEXTIL & PATINERING
Under våren byggdes en ny ramförvaring på entresollplanet
i textilverkstan, och merparten av alla stora screenramar flyttades
upp dit. Den kompletterades med två elfa-hyllsystem för de mindre
ramarna och den gamla ramförvaringen revs så att golvyta frigjordes.
I samband med omorganiseringen av screenramarna infördes
också en ny betalmodell för ramförvaringen, i syfte att fördela
förvaringskostnaderna mer rättvist mellan medlemmarna.
Ansvariga textil
Hannah Jervelind
Charlotte Ewing
Textilpatinering
Mia Persson

Vi har även haft medlemsmöten i samband med städdagarna både på
våren och hösten.
I samarbete med Härryda Mekaniska installerades ett rapporterings
system på det längsta tryckbordet, för att ge bättre möjlighet att trycka
rapporterade mönster med bra precision.
Under 2017 har vi fått installerat och programmerat en ny stor
industritvättmaskin som ersätter den gamla vi använt sedan 80-talet.
Den nya maskinen har stor kapacitet och medlemmarna kan nu
förbereda och efterbehandla tyger till screentrycket, samt färga
in tyger enligt ett specialprogram. Vi har också kunnat köpa in en
liten toppmatad hushållsmaskin som passar för mindre arbeten, där
medlemmarna kan både tvätta ur och färga tyger.
Textilavdelningen deltog i två publika evenemang – Majornas
konstrunda och Kulturnatta. Under konstrundan höll avdelningen
öppet för allmänheten med utställningar av verksamma medlemmar.
Vid Kulturnatta låg fokus på att visa en blandning av process och färdiga
verk och medlemmarna demonstrerade olika screentryckstekniker
inför nyfikna besökare.
Hannah, Charlotte & Mia
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Stillbilder ur timelapse där medlemmar under fyra
timmar hjälptes åt att flytta alla ramar till vårt nya
entresollplan för att frigöra plats..
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GLAS & EMALJ
Under februari och mars arbetade Geraldine Juarez på glasavdelningen
inför sin masterexamen på Akademin Valand. De konstverk hon visade
på examamensutställningen skapades bl.a. på KKV. Utställningen
hade vernissage 28 april –Valand master – MFA Strange attractors.
Ansvarig glas
Mia Branzell
Emalj
Mia Frankedal
Hasse Ekdahl (vice)

I februari och mars arbetade Lotta Söder med ett gestaltningsuppdrag
på glasavdelningen. Först en stor glasmosaik som nu finns på
Påvelundsskolan i Göteborg, och senare under året med glasbilder i
fem entréer som nu är i Skanskas bostadshus i Örgryte Torp.
21, 22 och 23 april – Majornas konstrunda – Gerd Ekdahl och Ulla

Hultberg visade konstglas och Ingegerd Cavallius emalj på glas- och
emaljavdelningen. I utställningsrummet deltog Mia Branzell, Gunnar
larsson och Linus Nilsson bl.a med keramik och glas som fortsättning
på projektet Elektroslöjd.

I maj kom en liten provugn som vi köpt in med utrustningsbidrag
från Kulturrådet – Arta Dehganpour gjorde ett underrede och Tobias
Thelfer drog el till denna.
Emma Ströde gjorde mosaik på glasavdelningen under maj månad till
en skulptur för en förskola – Elmeskolan i Älmhult.
Pascal Lemoine – en fransk konstnär – inbjuden till sverige via Konst
i Halland och Varbergs kommun som residenskonstnär i Varberg
blästrade glas på KKV en vecka i maj månad. Arbetet ställde han ut bl.a.
på Samklang, en utställning med glaskonst 6/6–20/8 på Konsthallen
Hamnmagasinet i Varberg.
I september lämnades en ansökan in till Kulturrådet angående
förbättring av belysningen på glasavdelningen.
Kulturnatta ägde rum 13 oktober – Emil Broberg höll blästerworkshop
med besökare och Ingegerd Cavallius visade hur man bränner emalj.
I utställningsrummet visade Maja Droetto sin emaljutsmyckning som
ska sättas upp på en skola.
I november renoverade Marc Dagorn vår mindre glasugn som var
mycket medfaren. Han bytte fiber i taket, lade in tegel i botten, lagade
rostiga delar m.m. – nu funkar den fint.
Det har varit ganska intensivt med flera pågående gestaltningsuppdrag
samtidigt under året. Hasse Ekdahl, Maja Droetto och Mia Frankedal
i emalj, Lotta Söder och Emma Ströde i glas. En ny medlem har
tillkommit: Vivianne E Rosqvist.
Vi höll städmöte 8 april & 30 september, men har inte hållit separat
medlemsmöte.
Mia Branzell
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KERMIK
Det har hänt mycket på keramikavdelningen under 2017 och vintern
2018, framförallt reparationer av ugnar: Ugn #1 har fått nya element
installerade av Staffan Sundberg och Marc Dagorn, och Marc
reparerade även ugn #2 genom att sätta en ny vägg och element. Carina
Cresta och Johan Hellman har kaklat om väggen bakom diskbänken
och målade även om golvet, medan Staffan renoverade lerkranen.
En bättre ordning av ugnarna har genomförts, med ny uppmärkning
och en mer utförlig beskrivning i verkstan – t.ex. om kostnader, rätt
sättplattor – och ett nytt brännprotokoll har införts för att bättre hålla
koll på användning och renoveringsbehov av ugnarna.

Ansvariga keramik
Marc Dagorn
Staffan Sundberg (vice)

Vi har två fina vagnar med sättplattor uppdelade för de olika ugnarna.
Keramiken har tagit in fyra nya medlemmar, och några nya
förvaringsplatser har skapats för att avhjälpa trängseln på verkstan –
ytterligare åtta platser är planerade till höger om entrén.
Blästerrummet är tömt och hyrs för tillfället ut till en medlem, men
förhoppningen är att göra om det till en arbetsplats som medlemmar
kan hyra för kortare projekt.
Marc Dagord

Marc Dagorn murar om en av våra keramikugnar
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GJUTERIET 2017
Vi har haft öppet hus tre dagar i april (Konstrundan i Majorna) och
en i oktober (Kulturnatta). Under Konstrundan har vi utställning
och medlem Frida Svensson svarar på allmänhetens frågor och visar
gjuteriet. Vladimir Stoces gör den mycket uppskattade traditionella
midnattsgjutningen under Kulturnatta.
Ansvariga gjuteriet
Kerstin Merlin Eriksdotter
Vladimir Stoces (vice)
Martin Hansson (vice)

I mars och oktober gav Vladimir kurser i skalformsteknik i gjuteriet som

båda var fullsatta, och under året har vi haft studiebesök från museum
och flera konstföreningar.
Gjuteriavdelningen har i maj ett konstruktivt teknikutvecklingsmöte
i Götene (hos vice verkstadsansvarig bronsgjutare Martin Hansson).
Arbetet fotsätter med att förbättra arbetsmiljö och modernisera
tekniken; En ny metod för urbränning av keramiska skalformar
diskuteras och mer fakta ska inhämtas, allt för att förbättra såväl innesom utemiljö samt effektivisera produktionen.
Produktionen i gjuteriet har under året varit stor. Många offentliga
verk i brons har skapats, och många har varit inne på restaurering.
Emma Ströde gjuter inte mindre än fyra egna offentliga skulpturer
(den största invigs under Kulturnatta i ett bostadsområde i Örgryte
Torp) och flera dito åt andra konstnärer. Även Vladimir Stoces och
Martin Hansson gjuter offentliga verk för diverse konstnärer, samt
även egna för utställning och utsmyckning. Kerstin Merlin Eriksdotter
testade lite ny teknik på några skulpturer för utställning, och många
andra verk har producerats av och för medlemmar.

Bronsstatyn av Gunnar Gren har som stamkund återkommit för
reparation även i år. Vladimir utför arbetet på KKV tillsammans
med konservatorer. Men Gunnar gren är i gott sällskap. Under året
har ett större antal stora offetliga bronsskulpturer passerat KKV för
restaurering och/eller lagning. De lämnar KKV hela och glänsande för
att återta sin plats ute i samhället. Medlem Janne Stigland fortsatte sitt
Hironymous Bosch-projekt med att gjuta ett flertal betongskulpturer.
Även medlemmar från andra KKV:er har varit mycket aktiva hos oss
i år, däribland en syriansk nyanländ konstnär. Roligt och berikande!
Vad gäller utrustning och lokal, så hade vi mycket bra uppslutning
både på vårens och höstens städdagar. Ett gott volontärarbete görs
av alla närvarande medlemmar. Higab byter ut två fläktar på taket,
vilket gör att vi får avsevärt förbättrad ventilation vilket var mycket
efterlängtat. Vaxrummet får elen utbytt till ett säkrare system och vi
skaffar ett skåp till förvaring av ömtåliga vaxskulpturer som väntar på
gjutning. Inventarielista för gjuteriet upprättas och fotodokumentation
görs.
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Arbetsmiljö, säkerhet och dokumentation har setts över under året.
Äldre keramisk fiber (RCF) som numer anses som en ev. hälsofara, tas
bort där den är löst åtkomlig och ersätts med modern och ofarlig fiber.
Anteckningar har gjorts om var det fortfarande finns kvar RCF-fiber i
ugnar, med tanke på framtida reparationer eller rivningar.
Produktsäkerhetsdatablad har tagits in där sådana har fattats.
Digitalisering av dessa samt maskinmanualer har skrivits ut,
kemikaliegenomgång och kemikalie- & materialförteckning har
upprättats. Föreskrifter och regler vad gäller arbete i gjuteriet har
sammanställts. All dokumentation finns på kontoret och är tillgänglig
för medlemmar.
Kerstin Merlin

Kerstin Merlin gjuter brons i skalformar med Vladimir Stoces (ur bild)
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LITOGRAFI & INTAGLIO 2017
Under våren var vi två som delade ansvaret för djuptrycksverkstan och
under hösten var jag ensam ansvarig. För lito-avdelningen har Stefan
Tielsher varit ansvarig under ett par år och gjort ett helt fantastiskt
arbete med avdelningen. Innan sommaren slutade han sitt åtagande
och lämnade över till mig och Morten Hårderup. Efter sommaren
har vi varit två som delat på ansvaret ansvaret över både lito och
djuptrycksverkstan och vi har nu omfördelat ansvaret så att vi bättre
kompletterar varandra i arbetet.
Ansvarig intaglio
Inger Bernholdsson
Maria Börjesdotter (vice)
Litografi
Stefan Tielscher t.o.m. juni
Morten Hårderup
Inger Bernholdsson

Det stora arbetet med lito-verkstan som Stefan Tielsher arbetat fram
har gjort att vi har så sakteliga fått en fungerande litoverkstad, med ett
växande antal medlemmar. Vi har haft ett antal kurser i stenlito varav
en kurs med Nora Hammenberg, en ung erfaren grafiker. Flera mer
erfarna stenlitografiker har börjat använda verkstan, vilket vi ser som
ett bra betyg på avdelningens skick.
Vi gav en gemensam workshop under en vardagkväll i februari då
vi hade både djuptrycksverkstan och litoverkstan igång. Vi gjorde då
reklam för en ny kurs i lito på plåtoffset som Jim Berggren ska hålla. Vi
hade lite förtäring till besökare och de fick prova på djuptryck (torrnål
på plexiglas) och Jim demonstrerade avdrag i litopressen. Många unga
hade lockats av reklam på mediaplatser och intresset var stort under
kvällen. Kursen i litografi på plåtoffset blev välbesatt. På kursen använde
vi både litoavdelningen och grafikavdelningen. Pappersrummet fick
tjäna som mörkrum och framkallningsrum och vi belyste plåtarna i
UV-rummet som egentligen är anpassat till screenramar. Finns önskan
att arbeta med någon speciell teknik så går det alltid med lite fantasi
och vilja att få fram möjligheter till det. Det finns dock en önskan om
belysning anpassad för ändamålet, vilken verkar kunna bli infriad.
I djuptrycket har vi haft en fortsättningskurs i fotopolymergravyr under
en dag i januari, för att komplettera kursen som gick på hösten under
2016. Vi gav två nya kurser i fotopolymergravyr (FPG) under året, och
både under våren och hösten satte vi igång några workshops mellan
medlemmar som lärt sig tekniken och använder den självständigt
i verkstan. De belyser då sina plåtar i UV-rummet och förbereder
plåtarna i det provisoriska mörkrummet/pappersrummet.
Nya filtar har skaffats för tryck med FPG och akvatint. Filtskåpet har
börjat användas och en ny tryckbäddsplåt till stora pressen har skaffats.
En mindre värmehäll med mer exakt reglerbar värme för arbete med
mjukgrund finns att användas i syra-rummet, utlånad av en medlem.
Arbetet med etsning och tryckning med kopparplåt har också fått flera
användare. Under våren hade vi en fortsättningskurs i koppargrafik
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som Stefan och jag tillsammans ansvarade för. Och under hösten hade
Stefan – på tillfälligt besök från Berlin – en grundkurs i koppargrafik.
Akvatintrummet används under kurserna och medlemmar har sedan
börjat använda rummet självständigt.
Vi har haft två medlemsmöten under året i samband med arbetsdagar
inför Konstrundan och Kulturnatta. Verkstäderna har varit aktiva
under både Konstrunda och Kulturnatta. Grafikutställning har funnits
i köket och i verkstäderna.
Inger Bernholdsson

Öppet hus på grafiken med Jim Berggren & Stefan Tielscher. Foto: Inger Bernholsson
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KKV GBG STÖDS AV

