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OM KKV GBG
Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg är arbetsplats för
yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare, designers och
andra professionella konstutövare med anknytning till bild- och
formområdet. Vi håller till vid Klippan i Göteborg där vi har de översta
två våningarna av den anrika Toppsockerfabriken.
Vi är en ideell förening som ägs av sina medlemmar och i stort sett
drivs av volontärarbete ända sedan starten 1974 och vi har i dagsläget
drygt 500 medlemmar som nyttjar våra 17 verkstäder för att göra
offentliga utsmyckningar, beställningsuppdrag eller för att utveckla
sitt eget konstnärskap.
Genom våra kurser är vi den största vidareutbildaren av form- och
bildkonstnärer i Västra Götalandsregionen, och våra utbildningar
vänder sig både till profesionella och en intresserad allmänhet.

KKV GBG
Sockerbruket 44
414 51 Göteborg
Telefon: +46 (0)31–246813
Epost: info@kkvgbg.se
Org: 857203-9421
Bankgiro: 179-1540
Hemsida: www.kkvgbg.se
Facebook: www.facebook.com/kkvgbg
Instagram: @kkvgbg
KKV GBG:s logotyp är designad av Maria Kask: www.mariakask.se
Foto framsida: Annie Johansson, Tunt mörker. Foto: konstnären
Foto baksida: Alexandra Hedberg förbereder screenram för tryck
Fotografi & layout: Mateusz Pożar om inget annat anges

KVK GBG STÖDS AV

Jan Stiglands utställning ms Antropos - en intergalaktisk flaskpost på Alingsås konsthall.
3/28 Foto: konstnären

OM KKV GBG

STYRELSEN 2018.01.01 – 2018.05.29

STYRELSEN 2018.05.29 – 2018.12.31

Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Walter Ruth
Pia Hjalmarsson
Nina Nilsson
Katarina Kvist
Inger Bernholdsson
Lena Selander
Linus Nilsson
Mia Persson
Andreas Nordangård

Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Walter Ruth
Linus Nilsson
Inger Bernholdsson
Nina Nilsson
Anayah Norlin
Anneli Pihlgren
Markus Waern
Mia Persson
Lena Selander

Suppleanter:

Arta Deghanpour
Helene Luther Lundgren

Suppleanter:

Arta Deghanpour

Internrevisor:
Internrevisor suppleant:

Anna Eggert
Emma Ströde

Internrevisor:
Internrevisor suppleant:

Anna Eggert
Emma Ströde

Valberedning:

Jan Stigland
Vladimir Stoces
Helene Wedel
Heike Thiede

Valberedning:

Jan Stigland
Katarina Kvist

Revisor:

Björn Ellison
Trevi Revision

Revisor:

Björn Ellison
Trevi Revision

Jullunch på KKV GBG — alltid ett uppskattat avslut på året
STYRELSEMÖTEN
& UTVECKLING
Under året har styrelsen
haft 8 ordinarie möten
samt extra möten för att
organisera om arbetet.
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STYRELSEMÖTEN

ÖVRIGA MÖTEN

16 jan
21 feb
3 april
2 maj
29 maj
28 aug
27 sept
9 okt
6 nov
11 dec

13 mars
16 april
16 maj
8 juni
24 okt
29 nov
18 dec

– med verkstadsansvariga
– årsmöte
– konstituerande
– med verkstadsansvariga

– roller för styrelsen
– roller för styrelsen
– roller för styrelsen
– möte med Kulturförvaltningen
– roller för styrelsen
– möte med Trygghetsrådet TRS inför projekt
– möte med Trygghetsrådet TRS

Joel Danielsson hyrde en av våra tre ateljéer för att färdigställa en utsmyckning till en simhall

Besökare på verkstaden lär sig om processen bakom koppartryck – Kulturnatta 2018

SÄRSKILDA
ANSVARSOMRÅDEN

Kulturnatta
KKV Riks

Mia Frankedal
Katarina Kvist
Mia Persson
Katarina Kvist
Katarina Kvist
Nina Nilsson
Walter Ruth
Mateusz Pozar
Walter Ruth
Katarina Kvist
Mia Persson
Katarina Kvist
Walter Ruth (för Västsverige)

Samordnare 80%
Tekniker 80%
Ekonom 100%
Vikarierande ekonom
Vikarierande ekonom
Städ

Mateusz Pozar
Johan Hellman
Ehab Hrieb 01/02–20/06
Ingegerd Karlsson
Annika Knaving
Niklasson Städ AB

PERSONAL

HUVUDANSVARIG

VICE ANSVARIG

VERKSTADSANSVARIGA

Utbildning
Majornas konstrunda
Kulturnatta
Utställningsansvarig
Personalansvarig
Anslagsansökningar
Hyresförhandling
Majornas Konstrunda

VERKSTAD
Anodisering

Sofi Lidman
Sanna Wallgren
Brons & gjuteri
Kerstin Merlin Eriksdotter
Vladimir Stoces
		Martin Hansson
Elektronik
Linus Nilsson
Emalj
Mia Frankedal
Hasse Ekdahl
Fotostudio
Mateusz Pozar
Glas
Mia Branzell
Anna Eggert
Keramik
Marc Dagorn
Staffan Sundberg
Koppargrafik
Inger Bernholdsson
Laserskärare
Johan Hellman
Litografi
Morten Harderup
Inger Bernholdsson
Metall
Arta Deghanpour
Textilpatinering
Mia Persson
Textil
Hannah Jervelind
Cherlotte Ewing
Trä
Anders Johansson
Karl-Johan Sellberg
Tuft
Jonathan Josefsson
Screentryck
Alexandra Hedberg
Jacob Nyberg
Vinylplotter
Mia Branzell
Anna Eggert
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FRÅN SAMORDNAREN

Mateusz Pożar är
projektledare och
samordnare av den
dagliga administrationen
på kontoret

Det utmärkande för året – precis
som för året innan – är huvudvärken
vi
haft
med
rekryteringsproblem
och
långtidssjukskrivningar
för
ekonomiadministrationen. Vikarierna har
avlöst varandra och en anställning som såg
så hoppfull ut i början av året gick i stöpet
framåt sommaren vilket ledde till en än
större röra på ekonomisidan. Medlemmar
har kunnat följa dramat via nyhetsbreven
och i samtal med oss på kontoret och
styrelsen, och vi kan inte annat än tacka för
tålamodet när vi försökt nysta i problemen.
Vi gick in i 2019 utan en fast anställd
på tjänsten, men med en konsult som
vikarierande ekonom. Ekonomiarbetet är
just nu det högst prioriterade på kontoret,
och det är en utmaning för föreningen att få
allt i ordning – vi hoppas kunna anställa en
ordinarie ekonom inom kort.
Under våren så migrerade vi ekonomisystem
från Visma till Fortnox och det arbetet
fortsätter in i 2019. Som alla sådana här
projekt så dök barnsjukdomar upp och vi
har under året kört med båda systemen
parallellt tills vi helt kan släppa Visma.
Fördelen med det nya systemet är att allt
ska gå smidigare – från attest till betalningar
och kontering – men vi är inte riktigt där än.
Det visar på föreningens styrka att vi ändå
hållit verkstan igång. Tack vare engagerade
verkstadsansvariga, en aktiv styrelse
och medlemsinitiativ så har vi ändå haft
verkstäderna igång och t.o.m. startat upp
två nya: Anodisering & Trycksaksverkstad.
Anodiseringen är ett utmärkt exempel på
hur man som medlem kan påverka vad
som finns på verkstan: Från idé till färdig
verkstad dröjde det bara några månader
innan Sanna & Sofi var igång med att ge
kurser i anodisering av aluminium, och nu
har vi ytterligare en teknik som medlemmar
kan använda sig av i sitt konstnärskap.
Vi har liksom tidigare år gett många
kurser – flera av dem helt nya &
tekniköverskridande – och vi har många
studenter & elever i verkstan tack vare
deras skolors organisationsmedlemskap
och samarbetsavtal med vår förening.
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Här har vi de sex projekt som jag flaggade
för i förra årets verksamhetsberättelse:
Bättre wifi & bredband: Det trådlösa
nätverket är bättre men vi saknar fortfarande
täckning i de bortre ändarna av lokalen. Vi
har kompletterat med informationsskärmar.
Digital tidrapportering: Mitt egna lilla
sorgebarn – styrelsen har puffat på för att
få det här klart under 2019, men arbetet har
gått i stå under 2018.
Uppgraderat ekonomisystem: Det är
gjort, men det har inte gått smärtfritt och
vi jobbar på det fortfarande. I förlängningen
så kommer vi förhoppningsvis kunna
automatisera t.ex. medlemsavgifterna, så att
systemet skickar ut fakturor & påminnelser
automatiskt i början på året.
Medlemsregister:
Vi
har
migrerat
medlemsregistret till Fortnox och arbetet
med att hitta den perfekta lösningen
fortsätter. Just nu har vi i alla fall en
rimlig koll på medlemmar, förvaring och
verkstadsaccesser. Det vore fortfarande
toppen med ett ändamålsenligt system,
men jag jobbar vidare på det tillsammans
med Linus i styrelsen.
Digitalisera styrelsearbetet: Vi har delad
styrelsekalender, protokoll och dagordning
i molnet, vilket innebär att det är lättare att
söka rätt på information för styrelsen och
oss på kontoret. Generellt så har styrelsen
tagit till sig verktygen, även om tröskeln
kan vara hög ibland – och teknik inte alltid
fungerar som det ska.
Rockad i textilen: Rockad i Textilen:
Ombyggnaden är klar, väggen är riven och
Trycksaksverkstan är installerad. Textilen
blev av med lite förvaring som vi hoppas
ersätta inom kort, men allt har gått som
planerat förutom att vi inte byggde upp
väggen igen utan ska ersätta den med ett
tygförhänge som förhoppningsvis också
dämpar ljudnivån mellan verkstäderna. Det
tog rackarns lång tid att få tryckverkstan klar
– drygt tre år från första mötet – men nu är
den äntligen igång och vi har alla maskiner
som fanns på önskelistan, så det är bara att
köra igång och göra artist books!

Efter att ha lagt ner några dagars arbete på att få de begagnade storformatsskrivarna att
fungera så beslöt jag att skrota idén och skänkte bort dem till någon som förhoppningsvis
kan dra nytta av dem på något sätt. Vi söker istället utrustningsbidrag för att köpa in en ny
skrivare som kan fylla behovet på Screentryck- och Textilavdelningarna.
Vi gick även igenom lite annan gammal utrustning som bara har blivit stående och har skänkt
bort en hel del. Genom annonsering via KKV-Riks övertog t.ex Not Quite kollektivverkstad
våra gamla fullt fungerande spånsugar när vi uppgraderade vårt eget system för att få
kapacitet för alla maskiner i träverkstaden. Eftersom vi ofta får maskiner från andra så känns
det bra att kunna göra motsvarande för kolleger på andra verkstäder.
Tack vare vårt medlemskap i Arbetsgivaralliansen kunde vi i slutet av året kicka igång ett
organisationsutvecklingsprojekt med stöd av Trygghetsrådet TRS som ska löpa över hela
2019 – målet är att ha en verksamhetsplan klar till 2020 som kan användas för att prioritera
i styrelsens och anställdas arbete. Eftersom det alltid finns mer att göra än det finns tid
& resurser till, ser vi fram emot att ha en tydlig prioriteringslista att referera till. Som en
uppföljning får vi även stöd för kompetensutveckling av vår personal.
Jag hoppas 2019 blir ett produktivt år för alla medlemmar och att föreningen ordnar
ekonomisituationen så att vi kan fokusera på att utveckla samarbeten, utbyggnader och
projekt – men framförallt fortsätta driva Sveriges bästa kollektivverkstad.
Mateusz Pożar
Samordnare, KKV GBG

Per Svenssons Ocean Audioscope installerat i Pilane Skulpturpark.
9/28Foto: Peter Lennby

DE EKONOMISKA
RUTINERNA PÅ KKV GBG
Det här är en
komplettering skriven
hösten 2019

Även KKV GBG har velat följa med i den digitala utvecklingen
när det gäller att redovisa ekonomi. Från att ha varit bundna till
ekonomidataprogrammet Visma nedladdat i en dator på vårt
kontor ville vi bli mindre sårbara och övergå till ett internetbaserat
ekonomisystem. Vi valde Fortnox. Detta gjorde vi för att det låg
prismässigt bra till och att funktionerna är lätta att lära sig för
styrelsen och de anställda. Man kan tycka att tiden för detta byte
kanske inte var det bäst valda med tanke på de problem föreningen
haft att hitta rätt personal som har velat stanna kvar och känt sig
hemma på KKV. Men samtidigt var det just därför styrelsen valde att
byta system så att det skulle gå att sköta ekonomin även om man
inte fysiskt var på plats. Många av oss bor långväga från Göteborg
och tanken att flera kan sköta olika delar i ekonomin hemifrån var
god. En förkylning hindrar inte att öppna datorn hemma.
Under 2017 gick vi över till fakturametoden efter att ha bokfört enligt
kontantmetoden i alla år. Detta medförde också ett helt nytt arbetssätt
och det har varit svårigheter att koordinera detta med många olika
medarbetare. Vid vissa tillfällen har dubbelarbete gjorts och man har
inte riktigt kollat upp vad kollegan jobbat med. Detta har varit en stor
omställning för oss som har tagit mycket arbete och tid men också
i detta fall bedömde styrelsen att det varit nödvändigt att övergå till
denna metod. När vi väl har fått allt på plats och fungerar kommer
vårt arbete med att analysera läget med fordringar och skulder bli
lättare och mer överskådligt även om vägen dit har varit lång.

EKONOMI-
ANSTÄLLNINGAR
UNDER ÅRET

Föreningen har haft ett tufft läge med ekonomin och strävar alltid
efter effektiviseringar och att kunna få hjälp och stöd från samhället
i vår verksamhet. Vår tanke var att anställa en ekonomiperson på
lönebidrag via Arbetsförmedlingen, dels för att hjälpa en person
in på arbetsmarknaden och själva spara in på lönekostnader då
föreningen inte får bidrag till just lönekostnader som måste betalas
med medlemsavgifter. Till handledare valde vi emellertid en person
från en redovisningsbyrå. Tyvärr blev båda dessa personer sjuka
och ekonomisidan totalt eftersatt. Vi hade då extra personal från
Veteranpoolen vilket naturligtvis bara varit en nödlösning.

SLUTSATSER OCH
RESULTAT AV DETTA

Alla dessa sammanlagda ingredienser ledde till att bokföringen och
årsbokslutet blivit extremt försenat trots styrelsens mycket goda
intentioner och goda vilja att förenkla. Med så många olika personer
som varit och jobbat hos oss har konteringar hamnat fel och vissa
inlämningar till Skatteverket inte blivit gjorda i tid eller till och med
felaktiga.
På grund av detta har styrelsen inte velat ta in någon ny från
Arbetsförmedlingen utan nödgats att anställa en ekonom på 5070% vars lön betalas av föreningen. Detta gjordes i mitten av maj
2019. Hon har haft som huvuduppgift att upprätta bokslutet för 2018
samtidigt som hon skött det löpande arbetet för 2019.
Sammanfattningsvis känner vi emellertid att vi har goda
förutsättningar för att kunna upprätta bra rutiner gällande ekonomin
i framtiden. Medlemskontakten är också viktig och att de får den
service de förtjänar och den har också blivit eftersatt.

Ett sista ord från Vår
nyanställda ekonom
Sylvia Håkansson
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Jag känner stor tillit till styrelsens goda vilja och förståelse för framtida
ekonomirutiner och att detta är viktigt. Jag anser att styrelsen gjort
korrekta beslut när det gällt att övergå till nya system trots många
bakslag. Nu ska vi fortsätta denna resa och ytterligare digitalisera fler
rutiner. Vi har mycket jobb framför oss, men det ska bli roligt att sätta
igång! Jag trivs jättebra på KKV och det här kommer vi att fixa!

Jonathan Josefsson – ansvarig för tuften – i det f.d. förvaringsutrymme som medlemmarna håller på att bygga om till en andra tuftverkstad

KKV:S EKONOMI

Västra Götalandsregionen
Kulturnämnden Göteborg
Statens Kulturråd
Övriga bidrag/intäkter

600 tkr
1030 tkr
13 tkr
1440 tkr

Totalt

3 083 000 kr

ORGANISATIONSMEDLEMMAR
Föreningar, myndigheter
och organisationer kan
bli medlemmar i KKV
GBG förutsatt att de på
något sätt är anknutna
till bild– & formområdet.
Medlemskapet innebär
att deras studenter,
anställda o.s.v. kan
arbeta i verkstan utan att
själva bli medlemmar.

Akademin Valand – Göteborgs Universitet
Dômens Konstskola
Folkteatern i Göteborg ekonomisk förening
Göteborgs Stadsteater
Hake Skulptur AB
HDK – Göteborgs Universitet
MAKA Arkitektur
Mareld Landskapsarkitektur
Medicinhistoriska museet – Sahlgrenska
Universitetssjukhus
GöteborgsOperan
Röda Sten Kulturförening
Teater Atalante

MEDLEMSANTAL
Män
≈ 247
Kvinnor
≈ 270
Organisationer		13
Totalt
≈ 	530
Skillnad mot 2017
+ 	39
Nya medlemsansökningar		 71
Godkända ansökningar		 60

MEDLEMSAKTIVITET
Utställningar i GBG & VGR
Utställningar i Sverige
Utställningar övriga
Teater & scen
Gestaltningsuppdrag
Restaureringar
& Skissuppdrag

}

Bertil Gustafssons12/28
skulptur Nuclear Disarmament – monterad vid hamninloppet vid Röda Sten. Foto: Konstnären

52
22
7
3
17

KURS
Litografi på offsetplåt
Risograph grundkurs
Tuft grundkurs
Screentryck på papper
Ljus på min konst
Litografi på sten
Textiltryck & målning
Tuft grundkurs
Koppargrafik
Fotopolymergravyr
Screentryck
Konstruktionssvetsning
Från vax till brons
Säkerhetskurs snickeri
Säkerhetskurs snickeri
Säkerhetskurs snickeri
Grafika tryck på textil
Högtryck med laserskärare
Ljus på min konst
Screentryck
Textila tekniker
Konstruktionssvetsning
Från vax till brons
Fotopolymergravyr

START
15 jan
26 jan
9 feb
9 mars
10 mars
16 mars
16 mars
16 mars
23 mars
24 april
4 maj
11 maj
26 maj
29 maj
5 juni
9 aug
11 aug
26 okt
27 okt
9 nov
16 nov
16 nov
17 nov
20 nov

LÄNGD
5 dagar
3 dagar
6 dagar
3 dagar
2 dagar
3 dagar
3 dagar
6 dagar
3 dagar
5 dagar
3 dagar
3 dagar
5 dagar
1 dag
1 dag
1 dag
3 dagar
3 dagar
2 dagar
3 dagar
3 dagar
3 dagar
5 dagar
4 dagar

Konstruktionssvetsning
Textiltryck & målning
Screentryck
Gestaltningsprocesser

23 nov
23 nov
30 nov
27 nov

3 dagar
3 dagar
3 dagar
23 dagar

* Specialpris för medlemmar
Alla kurser är något billigare för medlemmar

ÖVRIGA KURSER
Dômen – bronskurs
Dômen – metallkurs
Hattmakeri
Tillskärarakademin – Patinering

START
23 april
17 okt
17 nov
27 maj

PRIS & DELTAGARE
2800
8
2650
6
4100
6
2700
6
1050
12
2500
5
2600
6
4100
6
2200
6
2400
6
2700
6
4500
4
4000
12
100*
8
100*
8
100*
8
1600
12
3100
6
1050
12
2700
6
2400
8
4500
4
4000
12
2400
6
4500
2700
2700
2000*

4
8
6
12

Utlysta kurser
Genomförda kurser
Utlysta kursplatser
Faktiskt antal deltagare

KURSER

Inställd

Inställd
Inställd
inställd

För medlemmar
För medlemmar
I samarbete med VMT
Avslutningsutställning
Inställd
Inställd

Inställd
Inställd
För medlemmar
28
20
209
145

LÄNGD		 DELTAGARE
2 veckor		
12
10 dagar		
12
1 kväll		
6
5 dagar		
10

Vid årsskiftet 2018-2019 genomförde vi en undersökning bland kursdeltagarna för att utvärdera vår
kursverksamhet men också för att få reda på hur deltagarna har använt sig av det de lärt sig. KKVs kurser riktar
sig främst till professionella utövare inom bild- och formområdet som vill bredda sin kunskap, men de flesta är
också öppna för allmänheten så en mindra andel av deltagarna är nyfikna amatörer som vill förkovra sig eller lära
sig något nytt. Svarsfrekvensen på enkäten var ungefär 30 %.
Vad är ditt allmänna omdöme om kursen?
(1 = Mycket missnöjd, 5 = Mycket nöjd)
Vad tyckte du om längden på kursen?
(1 = För lång, 5 = För kort)
Hur väl uppfylldes ditt mål med att gå kursen?
(1 = Inte alls, 5 = Helt)
Vad tyckte du om priset på kursen?
(1 = För dyrt, 5 = billigt)
Skulle du rekommendera kursen till andra?		
Är du medlem på KKV GBG?		
Har det du lärde dig på kursen lett till nya uppdrag eller arbeten?		

KOMMENTAR FRÅN
EN KURSDELTAGARE

KURSER I SIFFROR

KURSUTVÄRDERING

4.6
3.9
4.3
3.6
Ja: 40 | Nej: 3
Ja: 23 | Nej: 12 | Sökte: 8
Ja: 17 | Nej: 26

Kursen överträffade allas förväntningar med att vi släppte loss fantasin och ideér
och med hjälp av kursledarna (och deras okomplicerade men dock ambitiösa
supervision) kom vi till en gedigen produktion med fantastiska resultat som vi även
fick dokumentera i en egen utställning. Det är ett sällsynt fenomen som man inte ofta
kan uppleva och jag uppfattar den kursen som den bästa jag varit med på.
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UTSTÄLLNINGAR I
VÄSTRA GÖTALAND
Här listar vi sådant
som medlemmar har
rapporterat in att de
använt KKV till.
I de fall där medlemmar
har ställt ut på samma
scen flera gånger under
året så har bara första
tillfället tagits med, men
allt rapporterat har ändå
räknats med i totalen.
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KONSTNÄR

ORT

LOKAL / SCEN / EVENEMANG

Alexandra Hedberg
Anna Eggert
—
—
—
—
—
Anna-Karin Liedberg
Birgitta Jannesson
Camilla Iliefski
Carina Cresta
—
Chihiro Nodera
Christer Lundqvist
David Bramham
Digna Nelson
Elin Tollbom
Emma Rissanen
Gerd Ekdahl
Hans Ekdahl
Heike Thiede
—
—

Göteborg
Bovallstrand
Göteborg
Henån
Nösund
Stenungsund
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Härryda
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg

Skissernas rum, Galleri KC
Galleri Anna H
Sintra
Galleri Kajutan
Galleri Tärnan
Galleri Koch
Göteborgs konstförening samlingsutställning
Galleri KC
Konsthantverkarna Karlstad
Mölnlycke Kulturhus
Sintra galleri
Sockerbruket
Lohrs Pocket Medmera
Galleri Aveny
Galleri Majnabbe
Lerverk
Sintra konsthantverk [försäljning]
Östra Göteborgs konstrunda
Galleri Majnabbe
Galleri Majnabbe
Lerverk
KiM
RiverCity Gallery

—
Helena Andersson
—
Helene Wedel
Inger Bernholdsson
—
Jan Stigland
—
Jonas Lilja
Jonathan Josefsson
—
—
—
—
José-Antonio Sarmiento
Kerstin Merlin Eriksdotter
Lena Selander
Lotta Söder
Marie Palmgren
—
Marja Ekdahl
Mia Branzell
—
Pia Hedström
Emma Ströde
Urban Brunell
—
Ute Engel
Ute Engel
Vivianne Rosqvist
Vladimir Stoces
Walter Ruth

Strömstad
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Alingsås
Göteborg
Agnesberg
Borås
Bovallstrand
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Tollered
Mölndal
Rättvik
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Västra Frölunda
Göteborg
Göteborg
Laholm
Göteborg
Göteborg
Partille
Smögen
Dals Långed

Skimmer
Galleri Lerverk
Öppet hus i egen ateljé i samband KiM
Galleri Majnabbe Vårsalong
Konstföreningen Tyréns
Grafik i Väst
Konsthallen
Galleri PS
Växtverket
Textil Museet / Next level craft
Galleri Anna H
Alla möjliga Mattor / Blå Stället
Sneakers Corner
Galleri Anna H
Galleri Lerverk
Röda Sten Konsthall - samlingsutställning KIM
Göteborgs Konstförening
Galleri Nääs Konsthantverk
Kungsbacka konsthall
Rättviks konsthall
Lerverk
KKV GBG
Göteborgs konstförening - ”Midvinterblot”
Konstnärshuset Stockholm HUB 2.0
Galleri PS
Galleri 20
Biblioteketet
ABF Göteborg
KKV GBG
Partille Slott
Galleri Maralto
Steneby Konsthall

KONSTNÄR

ORT

LOKAL / SCEN / EVENEMANG

Amalia Bille
Anna Eggert
—
Heike Thiede
Helena Andersson
Jonathan Josefsson
Kerstin Merlin Eriksdotter
Kerstin Merlin Eriksdotter
Lena Selander
—
Lotta Lampa
Mia Branzell
—
—
Per Svensson
Tina Frausin
Vivianne Rosqvist
—
—
—
—
Vladimir Stoces

Stockholm
Växsjö
Jönköping
Tommelilla
Växjö
Stockholm
Eskilstuna
Sunne
Enköping
Varberg
Risögrund
Småland
Småland
Växjö
Stockholm
Nordingrå
Åhus
Lund
Stockholm
Västerås
Ystad
Kumla

BERG Gallery
Smålands museum
Galleri Svavel
Kronovalls Skulpturpark
Galleri Sigma
Gallery Wallery
Galleri Gamla Stan
Rottneros Park
Enköpings Konsthall
Varbergs Bibliotek
Skellefteå Konsthall
Glasets museum Växjö
Sveriges glasmuseum - Kulturparken Småland
Sveriges Glasmuseum
Färgfabriken
Galleri Andra Våningen
Konstgalleriet i Åhus
Galleri Jäger & Jansson
Affordable Art FAir Nackastrandsmässan
Ekströms konst Västerås
Marsvinsholms slott
Bagarstugan galleri

UTSTÄLLNINGAR
I SVERIGE

Från Kerstin Merlin Eriksdotters utställning på Galleri Gamla Stan i Eskilstuna. Foto: Konstnären

KONSTNÄR

ORT

LOKAL / SCEN

LAND

Birgitta Jannesson
Camilla Iliefski
Geraldine Juarez
Hanne Øverland
Johannes Lif
Lena Selander
Lotta Soder

Ameland
New York
Berlin
Bergen
Nankang
Reykjavik
Ameland

Kunstmaand
Fisher Parrish Gallery
Haus der Kultur der Welt
KRAFT Galleri
Nankang home furniture
Svenska Abassaden
Kunstmaand

Nederländerna
USA
Tysland
Norge
Kina
Island
Nederländerna

UTSTÄLLNINGAR
UTOMLANDS
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BESTÄLLNINGS–
& SKISSUPPDRAG
Förutom utställningar
så genomför
våra medlemmar
beställningsuppdrag,
allt från restaurering av
befintliga skulpturer till
egna utsmyckningar
och installationer.

TEATER & SCEN

KONSTNÄR

ORT

Carina Cresta
Jonathan Josefsson
—
Lotta Söder
—
Mia Branzell
Ossian Gustavsson
Per Svensson
Pia Hedström
Rikard Ahlin
Tina Frausin
Tove Runefelt
Vladimir Stoces
—
—
—
—

Stockholm
— Konsthantverkarna stockholm
Enskild konstnär
Göteborg
— Burgårdens Gymnasium
Burgårdens Gymnasium
Tidaholm
— Skissförslag till Rosenbergsskolan i Tidaholm
Stora Höga — Församlingshemmet Stora Höga
Stora Höga församling
Ale
— Entre i bostadshus
Riksbyggen
Rävlanda
— Heden förskola
Härryda kommun
Växjö
— Offentlig plats
Växjö kommun
Pilane, Tjörn — Pilane Skulpturpark
Pilane Heritage Museum
Katrineholm			
Katrineholms kommun
Göteborg
— Hasslövs kyrka
Höks pastorat
Hällekis
— Förskola i Ljungby
Ljungby Kommun
Göteborg
— Bergsjön 		
Familjebostäder AB
Värnamo
— Kulturhus		
Värnamo kommun
Göteborg			
Götebors kommun
Skövde			
Borås kommun
Mölndal			
Mölndals kommun
Mölnlycke
— Kyrkogård		
Råda församlingen

KONSTNÄR

ORT

LOKAL / SCEN / EVENEMANG

Charlotte Ewing &
Hannah Jervelind
Mia Branzell
Mia Persson

Göteborg
Härryda kommun
Göteborg

Pop Up-Operan
Chennai Smiles
GöteborgsOperan

Från Marie Palmgrens
16/28utställning på Rättviks konthall. Foto: Konstnären

PLATS

BESTÄLLARE

Karl-Johan Sellberg – en av de ansvariga på snickeriet – svarvar under öppet
17/28hus på Kulturnatta

SAMARBETEN
EVENEMANG
& STUDIEBESÖK
Varje vecka besöker
personer eller grupper
våra verkstäder, och
vi bjuds också ofta in
till att besöka andra
för att antingen delta i
något arbete eller för att
knyta nya kontakter.
Här listar vi stort
och smått bland
konferenser, besök och
föreläsningar som KKV
GBG har engagerat
sig i under året.

Samarbetsmöte med Barrie Suthcliffe / Skogen
Studiebesök: konstnärer i metallverkstan
Möte med Arbetsförmedlingen angående ekonomitjänst
Studiebesök: KKV Bohuslän – rundvisning & diskussioner om organisationsfrågor
Seminarium: Business Region Väst – Forum för kulturella och kreativa näringar
Social Club på snickeriet: Workshop
Möte: Inbjudan av VGR – Kompetensutvecklingsmöte i Vänersborg
Stadsledningskontoret – uppföljningsmöte om hyresfrågan
Seminarium: Västra Kultursamrådet – Kulturskapare från Västra Götalandsregionen
Möte med Arbetsförmedlingens Branschråd för Bild- & Formområdet, Stockholm.
Möte om hyresfrågan med KKV Stockholm & ataljeföreningar i Stockholmsområdet
Filmvisning med Stefan Tielscher
Leverantörsmöte Fortnox
Samarbetsmöte med Göteborgs Bildverkstad
Samverkansmöte med Röda Sten Konsthall
Seminarium med Konstitutet – KKV:erna i Malmö, i Baskemölla Skåne
Möte: KKV Riks årsmöte i Stockholm
Seminarium: Arbetsgivarealliansens Branschråd för Ideella & idéburna organisationer, Stockholm
Möte med Akademin Valand om utrustningslån & samarbete
Öppet hus under Majornas Konstrunda
Samarbetsmöte med Göteborgs Bildverkstad om gemensamt infrastrukturprojekt
Möte för uppstart av Trycksaksverkstad
Studiebesök med nyanlända konstnärer från projektet Konstens Mångfald (Kultur i Väst)
Möte med Arbetsgivaralliansens Branschkommitté för ideella och idéburna sektorn
Seminarium: VGR Kulturting
Studiebesök: KV Konstskola
Studiebesök: KV Brum
Studiebesök: Konstepidemin – guidning & diskussion av organisationsmedlemskap
Möte med ny teknisk samordnare Akadmin Valand
Planeringsmöte Trygghetsrådet TRS
Studiebesök: från KKV Malmö grafiska verkstad
Medverkan i KKV-Riks Remissvar på SOU 2018:23 Konstnär oavsett villkor
Studiebesök: Grafiker från The Space i Shanghai
Samrådsmöte: Göteborgs Kulturnämnd om kulturstöd
Seminarium Business Region Väst: Forum för kulturella och kreativa näringar
Studiebesök: Angereds Konsthall
Möte: med evenemangsgruppen inför Kulturnatta
Studiebesök: KKV Malmö grafiska verkstad
Studiebesök: Johan Wingestad, samordnare från KKV Sthlm
Samarbetsmöte: Grafik i Väst – diskussion om gemensam utställningslokal
Öppet hus: Kulturnatta
Studiebesök: Munkedals folkhögskola besöker verkstäderna
Utställning efter Stefan Tielschers & Dave Bramhams kurs Högtryck med laserskärare
Social Club i snickeriet: Workshop med Ulf Bruce
Arbetsgivaralliansen Branschkommittémöte Ideella och Idéburna Organisationer
Möte om hyresfrågan på Litteraturhuset
Arbetsgivaralliansen: Konferens om framtidens kollektivavtal
Samrådsmöte med Grafik i Väst om projektet Next Century– Gästkonstnärer från Kina
Seminarium: Business Region Väst – Forum för kulturella och kreativa näringar
Seminarium: Överenskommelse Göteborg
TRS Projekt: Introduktionsmöte
Seminarium: Samverksansplattform för Formfältet
Möte med VGR om verksamhetsstöd
Verkstadsmöte om ombyggnad & ny tuftverkstad
Studiebesök av KKV Stockholm
Årsmöte KKV-Riks med studiebesök på KKV Stockholm
Möte: Arbetsgivarealliansens branschkommittémöte
Jullunch på verkstan
TRS projekt: Workshop #1 – Mål
Studiebesök av studenter från Akademin Valand
Studiebesök hos Göteborgs Bildverkstad
Planeringsmöte med Grafik i Väst om projektet Next Century – Gästkonstnärer från Kina

18/28

JAN-FEB

MARS-APRIL

MAJ-JULI

AUG-OKT

NOV-DEC

Vladimir Stoces tog form och gjöt ett nytt exemplar av Tröst av Inger Karlberg. Här läggs sista handen
19/28 vid patineringen.

REPERATIONER &
ANSKAFFNINGAR
Eftersom vi har 18
verkstäder så bygger
vi kontinueligt ut med
nya maskiner & verktyg,
men behöver också
reparera en hel del.
Här har vi listat några
av de större inköpen
vi har gjort under året,
liksom viktiga åtgärder
som skett på verkstan.

Två flyttbara svetsskärmar har köpts in till metallverkstaden för att skydda människor och
utrustning från gnistor vid slipning och från UV-ljus vid svetsning. Vi köpte även in en flyttbar
luftrenare som ska användas vid svetsning för att minska partikelhalten i luften. Sedan
tidigare finns en stationär större luftrenare för hela lokalen.
Nytt spånsugssystem har installerats i snickeriet – arbetet tog lång tid och gick väl över
budget p.g.a. kostsam elinstallation och att vi bestämde oss för att även byta ut samtliga
spånkanaler mot specialrör som inte bromsar luftflödet. Men nu finns ett sprillans ny spånsug
kopplad till alla maskiner i snickeriet som gör luften mera dammfri och det är lättare att hålla
rent.
Överhandsfräs köptes in för att ersätta den trasiga, och används framförallt i fräsbordet.
En långbandsputs köptes in begagnad – väl på plats så insåg vi att fasen var felkopplad så
elektriker fick kallas in för att fixa så att maskinen går åt rätt håll.
En längre svarv donerades till verkstan – den gamla svarven är lite för kort och anhållet
fungerar inte riktigt som det ska, så den nygamla maskinen är välkommen.
Flera akuta reperationer av ugnar på keramik, glas och emalj behövdes vilket kostar en hel
del i material och arbete. Kanthaltråd har köpts in och nya element har lindats – lyckligtvis har
vi kunniga ansvariga som kan hjälpa till med det, vilket dels gör att vi kan hålla kostnaderna
nere, dels kan vidareutbilda medlemmar till att sköta så mycket av maskinerna som möjligt.
Tryckverkstan köpte loss två Risographer från Eric Saline – de behöver rustas upp en aning
men med maskinerna följde även många färgtrummor som kommer komma till användning.
Vi fick ett packningsbord donerat som används som arbetsbord och till makulatur i grafiken,
och från Mölndals Kollektivverkstad kom en koppartryckpress.
Eftersom Akademin Valand gör om sin grafiska verkstad så har vi avtalat att få låna lite
utrustning av dem tills de vet vad de ska göra med den: UV-box, tryckpress, screenbord och
papperstork.
Elektro fick tillskott med en Formbox, en liten maskin för att ta form på små objekt med plast
och vakum. Strömaggregat och syror för anodisering har köpts in och det blev en separat
verkstad i syrarummet (delat med elektro & grafik).
Två medlemmar – Emma-Kara & Davey – tog på sig att inventera alla elinstallationer i verkstan
och vi har äntligen alla kontakter, strömbrytare och maskiner uppmärkta så att man slipper
jaga efter rätt skåp när en propp går.
Higab kom äntligen förbi och tätade några av våra gamla fönster för att minska värmeförlusten
i verkstan. Medlemmar i glaset har ibland fått jobba i ytterkläder eftersom temperaturen gått
under 14°C, men med tätningen hoppas vi vara lite mindre utsatta för vinterkylan.
Efter ett tillbud med en av våra pallyftare så beslöt vi att köpa in en ny elektrisk högpalllyftare.
Den kompletterar den tidigare elektriska som börjar bli litet trött.
Kontoret fick välbehövliga nya stolar – de tidigare hade tappat alla skruvar och koncept.
Även lite nytt IT kom till, med ergonomiskt tangentbord, bättre skärm och t.o.m. ett nytt
kameraobjektiv för att användas vid dokumentation på verkstan.
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Alla KKV GBG:s verkstäder sköts av dess medlemmar, och framförallt av våra
avdelningsansvariga. Som ansvarig är man första kontakt på sin verkstad och samordnar
arbetet som behövs för att verkstäderna ska fungera så bra som de gör.

VERKSTADSRAPPORTER

Att KKV GBG har fungerat enligt samma modell sedan starten 1974 är ett ypperligt exempel
på hur det civila samhället kan organisera sig för att uppgå gemensamma mål, och även
om vi kan se att engagemang i föreningslivet går ner generellt så har vi fortfarande många
medlemmar som lägger ner väldigt mycket tid på att få allt att fungera.
Utan de verkstadsansvarigas arbete så skulle KKV GBG inte fungera, och eftersom vi vid
utgången av 2018 bara har två anställda på 80% och en vakant halvtidstjänst för ekonomin så
utförs det mesta som får verkstäderna att fungera som frivilligt arbete av de verkstadsansvariga
och andra medlemmar.
Som ny medlem i föreningen så kan det ibland vara svårt att veta vad man får eller inte får
göra – samtidigt är det befriande när man inser att verkstan blir vad vi gör den till och att nya
idéer mottas väl.
För några år sedan gjorde vi en undersökning av hur mycket volontärarbete som krävs för att
KKV ska fungera, och fick fram en siffra mellan 3000-5000 timmar – vilket oftast utgörs av
helt oavlönat arbete.
På de följande sidorna så har några av de verkstadsansvariga redovisat vad som hänt på
deras verkstäder.

Musikalen Ringaren i Notre Dame på GöteborgsOperans stora scen. Hela ensambeln har kostymer som patinerats, sammanlagt ca 150 plagg.
Konstnär: Mia Persson. Foto: Mats Bäcker / GöteborgsOperan

KERAMIK

Året 2018 på keramik avdelningen började med att renovera flera av
ugnarna. Staffan och jag bytte alla element på ugn #1 och murade
om en del i botten på ugnen.
Vi fick hjälp av Lisbeth som höll koll på antal ringar i varje element;
Eftersom vi saknade ett schema för lindningen av nya element så
kopierade vi de gamla.

Marc Dagorn
Verkstadsansvarig

Ugn #2 – den gamla gasolugnen – fick nya element på höger sida.
Jobbet utfördes av mig och Markus Waern som hjälpte till att linda
element. Vi passade samtidigt på att ordna tre nya förvaringsplatser,
en på gasolrummet och två ovanför den gamla blästern, och Arta
Deghanpour svetsade också ihop en ny hylla i metall till avdelningen.
Mia Branzell gav mig i uppdrag att renovera den lilla glasugnen som
behövde en ny botten, och jag ersatte den tidigare dammiga och
farliga kaolinitbotten (keramisk fiber) med en fin botten av eldfast
tegel.
Innan Konstrundan i Majorna hade vi en städdag med många som
kom och hjälpte till, och under själva konstrundan tog Staffan,
Katarina och Heike på sig uppgiften att vakta och representera
avdelningen.

Staffan Sundberg
Vice ansvarig

Den gamla gasolugnen har krånglat en hel del under en tid, och
jag har kallat in Tore Lundqvist för att undersöka vidare. Vi hittade
inget konkret men upptäckte ett annat allvarligt fel på Stantonugnen
istället, där vi såg att väggkontakten hade börjat brinna vid något
tidigare tillfälle. Kontakten ersattes med en ny.
Under sommaren tog Staffan på sig uppdraget att renovera botten
av emaljugnen.
Hösten inleddes med en ny städdag, och jag informerade om att det
planerade inköpet av två nya drejskivor fick tyvärr ställas in eftersom
KKV:s ekonomi inte tillät det för tillfället – Walter var med på mötet
och berättade mer om det.
Under städdagen gjorde vi tyvärr två tråkiga upptäckter: Dels så
hade ugn #4 Stanton gått sönder – glasyr hade runnit ner i botten
och flera element var brända, och ugnen kräver en total renovering.
Det andra felet var att ugn #1 hade två brända element som ingen
rapporterat in – det händer tyvärr ofta att medlemmar inte berättar
när något är trasigt, vilket sinkar reparation och skapar onödigt
merjobb för alla. Jag reparerade de två elementen inom några dagar
efter upptäckten.
Vi har rivit ut innehållet i det gamla blästerrummet för storformatsglas
och det används nu som en mini-ateljé. Precis som den andra
arbetsplatsen i keramikverkstaden kan man hyra utrymmet för 500kr
i månaden, upp till max 6 månader.
Kulturnatta blev lyckat i år igen och krönte hösten med musik, god
mat och många fina utställningar i verkstaden.
Det har hänt mycket under året – både roligt och tråkigt – och jag
önskar alla på avdelningen många år av goda möten och möjlighet
för hantverkare och konstnärer att förenas för att skapa en värld av
poesi! Jag hoppas också att KKV GBG landar på sina fyra tassar –
som vi säger på franska – och blomstrar igen nästa år.
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Marc Dagorn

Alexandra Hedberg tog under senvåren över huvudansvaret för screentrycksavdelningen och
Jacob Nyberg gick ned till vice. 2018 var ett år då mycket drogs igång som kommer bli färdigt
först 2019.

SCREENTRYCK

Screentrycksavdelningen och grafiken skissade tillsammans på omflytt och ändringar på
avdelningarna i och med den nya angränsande trycksaksverkstaden som under augusti
började ta form. En stor del av väggen mot textilen togs bort och en del arbetsbord för screen/
grafik försvann. Planen är att istället ha flyttbara bord på hjul för flexiblare avdelningar vid t ex
kurser och bättre utnyttjande av utrymmen. Medel till flyttbara bord och hyllor söktes genom
Utrustningsbidrag från Statens Konstråd.
Vi fick ett nytt mindre screentrycksbord från Akademin Valand samt ett torkställ till som
kan användas av screen/grafik/trycksaksverkstad tillsammans. Avdelningen har alltså nu
tre tryckbord. Eftersom trycksaksverkstaden inte är i ordning ännu kunde dock det nya
tryckbordet inte få sin placering och börja användas. Vi fick ett nytt rakelställ som också
väntar på placering.

Alexandra Hedberg
Verkstadsansvarig

Textil och screentryck började under 2018 också ett mer uttalat samarbete i det som överlappar
- som t ex mörkrum, belysning och ramförvaring. Under slutet av året röjde vi tillsammans med
tuften ut ramförvaringen bredvid elektronikavdelningen. Ramarna placerades på entresol
och småhyllor så utrymmet blev tillgängligt för planerat nytt tuftrum.
Under året hölls tre helgkurser och Akademin Valand höll en kurs för sina elever.
Alexandra Hedberg
Jacob Nyberg
Vice ansvarig

Mia Frankedal har under 2018 experimenterat och tillverkat glas och emaljbilder inför
utställningar i Göteborg (Anna H) och Stockholm (Konst&Folk). December 2018 medverkade
ett tjugotal medlemmar från KKV på samlingsutställningen ”Midvinterblot” på Göteborgs
Konstförening Anordnad av Mia Frankedal

EMALJ

På Emaljverkstan har konstnärer från södra Sverige fått hjälp med emaljtillverkning. 2018
kommer konstnärer från Stockholm och får hjälp med bränning av emaljer. Detta beror på att
KKV Malmö och KKV Stockholm inte har någon fungerande emaljverkstad. Vi är därför glada
att vår verkstad är så bra med en nyrenoverad ugn dessutom.
Fler och fler konstnärer efterfrågar kunskap om emaljbränning. Det har blivit ett populärt
material igen inom den offentliga konsten. Den 1:a maj 2019 startar en emaljkurs för konstnärer.
Mia Frankedal

Mia Frankedal
Verkstadsansvarig

Pia Hedströms offentliga utsmyckning i glas till Katrineholms kommun. Foto: Konstnären

GJUTERIET

Två gånger per år håller verkstan öppet för allmänheten, en gång på våren under Konstrundan
i Majorna, och en gång på hösten under Kulturnatta. Den 20, 21 och 22 april bjöd gjuteriet på
ett utställningsprogram med tre olika utställningar och teman, ett för varje dag. Utställande
medlemmar var: dag 1 Anna-Karin Liedberg och Bertil Gustafsson / dag 2 Markus Waern,
Mila Drunecka och Maahmud Al / dag 3 Astrid Gillenius samt Martin Hansson. De ställde ut
sina bronsskulpturer, visade gjuteriet, talade om bronsgjutningsprocessen, informerade om
KKV och svarade på frågor.
Den 19 oktober är det dags för Kulturnatta och Emma Ströde gör den uppskattade traditionella
midnattsgjutningen.

Kerstin Merlin Eriksdotter
Verkstadsansvarig

April-maj höll Vladimir Stoces en två veckors bronskurs för Dômen Konstskola. I maj höll han
en KKV-bronskurs och en dito i november.
Familjebostäder besökte verkstan 4 maj och får bl.a. en inblick i hur man gjuter bronsskulpturer.
Kerstin Merlin Eriksdotter gick igenom de olika stegen i processen. Besöket utföll till största
belåtenhet.
Kerstin Merlin Erikdotter gjorde Studiebesök på KKV-Värmland i maj och tittade på deras nya
el-smältugn (vilken de är mycket nöjda med). Kontakt togs därefter med leverantör p g a att
vi är intresserade av urbränningsugn av samma fabrikat samt eventuellt även kompletterande
mindre el-smältugn. Kunskapsutbytet fortsatte i augusti, med diskussion om ugnar. Vice avd
ansvarig Martin Hansson gjorde ett besök p. KKV-Värmland i september och mer kontakter
knöts. Under året skedde även en del utbyte med gjuteriet på KKV-Monumental i Malmö.
Kerstin Merlin Eriksdotter går i januari kurs i ”Heta Arbeten” för KKV GBG:s räkning.

Vladimir Stoces
Vice ansvarig
Martin Hansson
Vice ansvarig (inget foto)

Vladimir Stoces gjöt bland mycket annat en skulptur i naturlig storlek i brons åt konstnären
Inger Karlfelt. Produktionstid i gjuteriet 7 månader. Skulpturen ska stå på Ryds kyrkogård i
Mölnlycke och heter ”Tröst”. Den invigdes 30 aug. Både Emma Ströde och Martin Hansson
gjöt såväl egna som andras offentliga verk, bl.a. åt Bianca Maria Barmen. Många av
gjuteriets medlemmar, både nya och gamla, var aktiva under året och verkstan har haft hög
användningsgrad hela året. Produktionen var ännu högre än förra året, som även det var
ett år med hög beläggning. Ett antal offentliga skulpturer har även detta år hittat till KKV:s
gjuteri för restaurering och lagning av bl.a. Vladimir Stoces.
Gjuteriet fick många nya medlemmar under året och medlemsantalet börjar närma sig de 70.
KKV GBG:s gjuteri tilldrog sig även intresse från konstnärer som (ännu) ej är medlemmar,
konstskolor och allmänhet. Vi har fått mycket förfrågningar av allahanda slag.
Bra uppslutning på vårens städdag 12 april och otroligt bra städat! 11 personer ställde upp
(varav några städat två dagar på raken)! Detta toppades av höstens städdag den 12 oktober
då 12 personer anmälde sig städivriga! En effektivitet har uppnåtts i städandet som sällan
skådats. Tonvis med avfall och skräp slängdes och vi hann till och med bila bort rester av
gammal utspilld formmassa från golvet för att erhålla ett jämnare golv och säkerställa att
högpallyftaren är säker att hantera med tung last (vältrisk vid ojämnt golv).
I mars havererade stora lyftbordet – elektriker lagade. Nya kokplattor till vaxrummet
införskaffades (industrikvalitet) – elen förbättrades ännu mer (uppsäkring till 16 Amp). I
skrivande stund var detta under arbete.
Mer säkerhetsåtgärder angående RCF-fiber – den stora ugnens innanmäte kommer få en
ytbehandling för att hindra dammspridning. Vi har sökt utrustningsbidrag från Statens
Kulturråd till luftrenare för att få bukt med kvartsdamm, urbrännings- och gjutångor.
Kerstin Merlin Eriksdotter
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TEXTIL & PATINERING

Hannah Jervelind
Verkstadsansvarig textil

Charlotte Ewing
Verkstadsansvarig textil

Mia Persson
Verkstadsansvarig
Textilpatinering

Under 2018 har delar av textilavdelningen byggts om till en ny trycksaksverkstad och vårt fokus
har därför varit att anpassa våra förvarings- och arbetsytor efter dessa nya förutsättningar.
Skåp och hyllor har flyttats till nya platser, och det minsta av de fyra tryckborden har försvunnit
helt.
En äldre sektion av ramförvaringen har också rivits för att ge plats åt ett nytt tuftrum.
Textilavdelningen har deltagit 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.
Vi har även haft medlemsmöten i samband med städdagarna både på våren och hösten.
Hannah, Charlotte och Mia

Ossian Gustavssons offentliga installation i Växsjö. Foto: Konstnären

GLAS

Reparationer m.m.
I januari blev den gamla glassågen tillfälligt renoverad men måste snart ersättas. Vi hade
grymt kallt i januari (14oC) men under våren tätades fönstren av Higab och det blev betydligt
bättre. Under november reparation av lilla glasugnen – en kontaktor fick bytas ut av Gunnar
Johansson. 24 april köpte vi in nytt filter glasblästern - Johan Hellman och jag bytte ut det.
Inköp
• Nya slipband till stora bandslipen inköpt i januari.
• I mars skaffade vi en ny slang till blästern och Johan fäste den på plats.
• April: nytt filter inköpt till glasblästern.
• Maj: inköp av nya sättplattor 2 st till Nya glasugnen.
• I början av oktober köpte vi in en separator.

Mia Branzell
Verkstadsansvarig

Nya medlemmar
I Februari får Karin Sahlin OK för att använda glasblästern. Angelika Geiger, Geraldine Juarez
och Samantha Hookway blir invalda som medlemmar på glasverkstan.
Glasmöten
Glasmöte på kvällen 4 juni med demonstration av lilla provugnen och den nya vaxurångaren,
ackompanjerat av soppa, vin och bildvisning av Lotta Söder – kul och trevligt! Glasmöte kväll
27/11 – bildvisning av Anna Eggert om hennes workshopupplevelse under glas-symposium i
Skottland – demonstration av att skära cirklar samt av UV–limning av glas, sedan samkväm
med soppa och vin. Många kom och det var ett mycket roligt möte.
Publika evenemang
22-23/4 Majornas konstrunda – Ulla Hultberg och Mia Branzell visade glas och Alexandra
Severinsson emalj i utställningsrummet – glasavdelningen var öppen och flera på plats.
Under Kulturnatta 19 oktober var Pia Hedström och Josefina Nerell på plats och ställde ut för
glas – Mia Frankedal och Cecilia Nilsson ställde ut emalj i utställningsrummet.
Anslagsansökningar
14/9 – ansökan till Kulturrådet gjordes för att förbättra belysningen i glas och emaljavdelningen
med fler armaturer och bättre färgåtergivning. Offert från vår elektriker Tobias Telfer.
Övrigt
Ett flertal utsmyckningar och övrigt glasjobb inför utställningar samt experimenterande har det
arbetats med på glasavdelningen under året – vi önskar fler aktiva medlemmar men 4 st nya
medlemmar i år är lovande. Vi har ett bra arbetsklimat och god stämning på glasavdelningen.
Anna Eggert är nu vice glasavdelningsansvarig och vårt samarbete funkar finfint.
Mia Branzell

Arbetet i vinylplottern lunkar på . Det har inte varit kurs på länge men anmäl intresse för det
om du som medlem känner behovet.

VINYLPLOTTER

Nytt på avdelningen är att enkel utrustning för att kunna skära i film som ej har klistrig
baksida / ligger på bärare har införskaffats.
Det finns en enkel skärmatta med klisteryta på viken man kan fästa plast utan klister typ
byggplast eller sönderskuren plastficka. Instruktioner finns på väggen med lämpliga
inställningar.
Exprimenten har just börjat men är du nyfiken och medlem i plottern kolla in i rummet.
Skärmattan är ganska liten men fungerar bra för mindre format
Anna Eggert
Verkstadsansvarig
Vinylplotter
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Anna Eggert

Året började med planer på en omorganisation av hela våning 4 för att få plats med
trycksaksverkstan. Detta innebar en förändring även för koppartrycksverkstaden eftersom
vi skulle komma att bli av med arbetsborden som fanns mellan textil- och grafikavdelningen.
Tillsammans med nystartad trycksaksverkstaden och de andra avdelningarna på vån 4,
började vi planera för förändringar.

KOPPARGRAFIK
& LITOGRAFI

Tanken var att på mindre yta få en bättre och effektivare verkstad. En omplacering av
pressarna skulle få en mer avdelade arbetsplatser runt pressarna. Vi började skissa på ytan
som skulle bli kvar för oss att använda. Vi kom till slut fram till att frilägga fönstren och placera
pressarna på ett nytt sätt. Dessutom skulle vi skaffa mobila arbetsbord som vi kan använda
tillsammans med de andra tryckverkstäderna på avdelningen.
Januari startade med en kurs för hur man belyser och trycker med offsetplåt, inbjuden lärare
var Jim Berggren. Efter kursen fortsatte några av kursdeltagarna med gemensam workshop.
En stenlitokurs med Nora Hammenberg och nybörjarkurs i stenlito med Stefan Tilscher
genomfördes under våren. Vårens konstrunda avlöpte väl med grafikutställning i kök och
verkstad, enligt tradition.
Under senvåren fick vi en förfrågan om möjlighet att starta upp en ny verkstadsavdelning i vårt
syrarum som tidvis varit dåligt utnyttjat och nu i stället är möjligt att tidsboka. Anodisering
av aluminium och andra metaller för smyckeproduktion gällde förfrågan. Det visade sig vara
möjligt och under sommaren och hösten pågick förberedelse av två entusiastiska blivande
verkstadsansvariga Sofi Lidman och Sanna Wallgren.

Inger Bernholdsson
Verkstadsansvarig
koppargrafik & lito
Morten Horderup
Verkstadsansvarig
koppargrafik & lito
(inget foto)

Under året har vi på lån tagit hand om vissa redskap från Valand som stod inför en
omorganisation/flytt och för tillfället inte har användning för redskapen.
Under sommaren fick vi plötsligt möjlighet att överta en större tryckpress utan kostnad från
ett konkursbo. Vi var några personer från KKV GBG som lyckades montera ner och flytta
pressen till verkstan. Vi fick också några litostenar från samma konkursbo.
Under augusti sökte vi pengar från kulturrådet till en lyftpall till litoavdelningen och
trycksaksverkstan, tre arbetsbord för gemensam användning och ett hyllbord för
trycksaksverkstan. Ansökan beviljades.
Planer för om-organisation pågick under hösten för att påbörjas under nästa kalenderår.
Samarbete med GiV (Grafik i Väst) i projektet Next Century inleddes under hösten och
presenterades under våren 2019.
Inger Bernholdsson

Invigningsworkshop i vår nya trycksaksverkstad med Risograph & letterpress

28/28

