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KFA m fl! 

BÄSTA KONSTNÄR! 

HÄR KOMMER ETT ERBJUDANDE TILL DIG. 

Här kommer årets sista Nyhetsbrev från KFA, läs noga. 2020 har varit ett 

nådens år då alla drabbats av corona-pandemin. Den gäckar oss 

fortfarande och vi måste kämpa ett tag till innan vi kan återgå till det 

normala. Tiden går och nu är vi framme vid år 2021 och snart är det Jul 

igen. I årets sista Nyhetsbrev kommer som vanligt en uppmaning till 

nytillkomna medlemmar och gamla att betala årsavgiften för 2021! 

Medlemskortet för 2021 skickas ut med post efter betald avgift. KFA har 

nu fått en ny logga, tack till alla som deltog i tävlingen. 

 

KFA årsavgift för 2020! BG: 5243-2143. 

Swicha: 123-6147300  

Är 900 kr för aktiv medlem. För pensionär, fyllda 70 år, 600 kr . För 

aktiv  medlem är 500 kr avdragsgill s.k. serviceavgift, inkl. moms, 

avdragsgill i deklarationen (punkt R16 NE-blankett). För dig som 

fyllt 70 är 500 kr avdragsgill i deklaration, som en serviceavgift. En 

faktura skickas till alla medlemmar. 



* Vill du ha kvitto så mejla kansliet om detta. 
Det är en billig årsavgift. Se antalet medlemsförmåner. Du kan dela 

upp årsavgiften på 2 eller 3 gånger, noteras.  När avgiften betalats 

sänder vi ut det nya medlemskortet för 2021. OBS! Inga arvoden 

utgår till styrelsen eller redaktion. Allt arbete sker helt ideellt. 

Konstnärer som bor i de övriga nordiska länderna och som har 

verksamhet i Sverige betalar 350 kr per år. Studerande medlemmar 

betalar 150 kr per år 

Nytt för i år är att man kan bli stödmedlem (ej 

konstnärsmedlemskap), då betalar dessa 200 kr/år och erhåller bl a 

tidningen, nyhetsbrev, inbjudningar till vernissager, konstlotteri m 

m.* Vill du ha kvitto så mejla kansliet om detta. 

KFA har sedan ett antal år tillbaka samarbete med föreningarna; 

SoumiArt, TellusArt, Synskadade konstnärernas förening (SKKF), 

Ukrainska alliansen i Sverige, Konstnärsunionen (k). Se mer och läs 

om detta på vår hemsida.  

 

Tidningen Artär ute i november! 

 Den ska komma till dig som tidning och hamnar i din brevlåda. 

Medlemsförmån. Har du inte fått den så hör av dig till kansliet! 

Annonsera på KFA:s hemsida! 

Det går alldeles utmärkt att annonsera på KFA hemsida för kommande 

aktiviteter, utställningar, projekt m m. 

 

Bokade samlingsutställningar 2021 

Uppskjutna utställningar: Stocksunds bibliotek, Danderyds kommun. 

Stockholmsväg. 45, datum ej fastställt. Salems bibliotek. Alviks bibliotek mars 2021.  

Ett flertal diskussioner förs med kulturhus och konsthallar i olika delar av landet, vi 

återkommer till detta i början av nästa år. 

KFA har bokat 1-2 korta utställningar vid Sockerbruket, Klippan i Göteborg. Vecka 16 

är inplanerad och inbjudan till detta kommer i början av 2021. 

I detta nyhetsbrev, nedan, informeras om ett antal konstsalonger som går att sökas 

2021. 



 

 

KFA fick skjuta på samarbetet med Göteborgs Maritima center, Packhuskajen i 

Göteborg. Det gäller ett erbjudande om ett flertal utställningar till medlemmar 

mellan perioden april – oktober 2021. Även här kommer mer info i början av nästa år 

då vi vet mer detaljer om start i april 2021. Maritiman - Göteborgs maritima centrum, ett 

stenkast från Göteborgsoperan, är världens största flytande fartygsmuseum. Göteborg 

har allt sedan staden grundades varit en hamnstad. Efter varvskrisen på1970-talet blev i 

innerhamnen tom och öde. Tanken om ett kombinerat fartygs- och varvsmuseum tog form.  

Göteborgs Maritima Centrum slog upp portarna 1987. 

 

Medlemsförmåner: 

 

Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg 

Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i 



tel: 042-326161. 

Konstpool AB sök konstuppdrag! 

Ranhammarsvägen 20,168 67 Bromma, 08-559 25 256 

info@konstpool.se,  Ragna Berlin   ragna@konstpool.se, www.konstpool.se 

070 / 731 5522. Beställ Nyhetsbrevet! 

 

Rabatt på konsttransporter i Norden fr 

MTAB 

 Erbjuder KFA medlemmar 15% rabatt på våra tjänster inom Norden. Medlemmarna 

uppger bara att de är just medlemmar för att åberopa rabatten.  

Kontakt till oss, är antingen via e-post till exhibitionlogistics@mtab.se, eller +46 

8 546 00 100 

På våra hemsidor finns kontaktuppgifter på andra språk och för Danmark och Norge om det skulle 

vara aktuellt.  

 

Beställ Handboken för bild- och formkonstnärer från 

KFA-kansli.  

I denna hittar du rådgivning info om moms, skatter, deklaration, arbetsmarknad, 

arvoden, fonder, stiftelser, upphandlingsregler, upphovsrättsfrågor, 

kommissionsförsäljning, företagsformer m m. 

Boken får du via mejl, om du vill ha den i tryckt ex tillkommer en avgift på 115 kr. 

___________________________________________ 

Medlemmar i KFA erhåller 10% rabatt på gallerihyra 

Det är på Galleri Norrsken och galleri Riddaren i Gamla stan 

Stockholm. 

Hemsida: www.gallerinorrsken.se 

Tel. Christina 070-8526662.  e-post: gallerinorrsken.se 

 

Tallink Silja line 10%  

KFA har sedan årsskiftet ett avtal med Tallink Silja line om rabatt på deras resor, grupp- och 
konferensprodukter samt affärsresor.  
Medför resan övernattning på hotell i Estland, Finland eller Lettland erhåller man specialpris på 
Tallink Hotels samt de övriga hotell som Tallink Silja line samarbetar med.  
Medlemmar i KFA erbjuds kostnadsfritt medlemskap i Tallink Silja Abs stamgästprogram Club 
One. Ansök på: http://www.tallinksilja.com/sv/web/se/company  
Vid bokning av resa görs på tel:08-222140. Uppge alltid avtalsnumret 112243 vid bokning. 
 

mailto:info@konstpool.se
mailto:ragna@konstpool.se
http://www.gallerinorrsken.se/


Folksam företagsförsäkring  

Innehåller följande sammanställning: egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, 
ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, objektförsäkring, tjänstereseförsäkring, krisförsäkring 
och överfallsförsäkring. Kontakta Ulrika Winberg tel. 0708-31 68 83 ange försäkringsnummer: 
349228, småföretagsförsäkring, Tony Roos Konstnärsalliansen Kostnad per år: 2400 kr/år 
(avdragsgill). 
 

Drivmedelsrabatt för medlemmar genom avtal 

med PREEM. 

 

Bensin/Etanol/E85 55 öre/litern 

Diesel/ACP 90 öre/litern 

Bilkem 10% 

Biltvätt 15% 

För att få till stånd rabatten skall man teckna ett s.k. personavtal med sitt 

företag med PREEM. Detta skickas ut till alla medlemmar och kan även 

beställas från kansliet. 

_____________________________________________________ 

Galleri Mölndal erbjuder 10% till KFA-medlemmar 

Göteborgsvägen 1 

43130 MÖLNDAL 

031 871032 eller 070 603 67 75 

____________________________________________________________________ 

 

Hej, medlemmar får rabatt hos oss. Medlemmar får 15% och då får de ett personligt 

medlemskort hos oss. Arbetar du som konstnär som yrke så får man 20%. 

  
Mvh 

Henrik 
Arnolds Konst & Ramaffär 
__________________________________________________________ 
Björn Lundén AB erbjuder 10% till medlemmar i KFA av deras utbud i 
form av böcker, bokföringsprogram m m. Www.blinfo.se 

 
 



Ja vi erbjuder 10% rabatt till era medlemmar som kan uppvisa medlemskort, vid köp i 
vår butik på Olofsgatan 10, i Stockholm. 
Det gäller dock inte köp på internet. På webben har vi inte någon möjlighet att kontrollera 
medlemskap. 
 
Med vänlig hälsning/Kind Regards  
Ola Frisk  
IB WAHLSTRÖM AB  
Postadress:  
Box 3176 • 10363 Stockholm  
tel. +46 (0)8-151910  
fax +46 (0)8-169880  
Besöksadress/shipment address:  
Olofsgatan 10 • 11136 • Stockholm, Sweden  
 
ola@ibwahlstrom.se  
www.ibwahlstrom.se 
 

Daniel Markolj <daniel@farg.nu> 

Givetvis ställer vi upp med rabatt. Vi kan ge 12% förutsatt att det går ut till alla era medlemmar. Vi 

kommer att skapa en unik rabattkod för just er. Har du någon preferens på vad rabatten ska heta så 

tar jag gärna emot det. 

Vänligen 

Daniel Markolj 

 

Era medlemmar kan få 10% rabatt på Gredelins sortiment (ej inramning) vid uppvisande 

av medlemskort. Vore 

jättebra om du kunde skicka en bild på hur kortet ser ut 

Mvh Helena 

__________________________________________________________ 

NY NORDISK SALONG I HELSINGBORG – 
VÄLKOMMEN ATT SÖKA 

Nu kan vi äntligen berätta att det är dags för en ny Nordisk Salong i Helsingborg med 
vernissage den 3 december 2021. 

För tredje gången genomför vi konceptet Nordisk Salong som är öppen för 
ansökningar från alla våra nordiska länder. Målet är en jurybedömd utställning som 
ska visa upp ett urval av den samtida nordiska konsten. Bakom arrangemanget står 
Helsingborgs konstförening och Dunkers kulturhus. 

mailto:ola@ibwahlstrom.se#_blank
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Ung som gammal, etablerad eller nyutexaminerad, professionell eller amatör – alla 
bjuds in att skicka in verk inom tio kategorier: måleri, teckning, skulptur, textil, film, 
foto, grafik, installation, performance och blandteknik. 

Ansökan öppnar den 1 januari 2021 och pågår till den 31 juli 2021. 
För mer information och ansökan gå in på vår hemsida: www.nordisksalong.se 
Kontaktansvarig: Christel Knappe info@nordisksalong.se 

De två tidigare nordiska salongerna (2014 och 2017) lockade många konstnärer, och 
även en stor publik, med sammantaget cirka 27 000 besökare. 

Inför nästa års utställning hoppas vi på ett minst lika stort gehör. Vi önskar dessutom 
att få fler sökanden utanför Sverige. Och vi vill att juryn ska få svårt att välja. 

Juryn för Nordisk Salong 2021 består av Pontus Kyander, Finland, Helene Nyborg 
Bay, Danmark, Svein Ingvoll Pedersen, Norge och Olöf Kristin Sigurdardottir, Island. 
Under fyra dagar i augusti 2021 kommer de att bedöma de digitalt insända verken. 

För många unga konstnärer är salongen som utställningsform vägen in i 
konstnärsvärlden. För den etablerade konstnären är den ett sätt att få synas i ett 
annorlunda och nytt sammanhang. Här hämtar vi inspiration från de allra tidigaste 
Parissalonger som var banbrytande och gränsöverskridande. Vår förhoppning är att 
Nordisk Salong 2021, förutom att visa nordisk konst av idag, kan bidra till att 
kontakter etableras, att nätverk skapas. 

I samband med utställningen kommer ett antal stipendier att delas ut. "Publikens 
favorit" ska också koras. Sprid gärna denna information, så att vi får så många 
sökanden som möjligt. På hemsidan nordisksalong.se kan man printa ut affisch och 
flyer. 

Välkommen att söka till Nordisk Salong 2021! 

Med vänliga hälsningar 

Christel Knappe 
ordförande 
i Helsingborgs konstförening 

Fredrik Öjbro 
scen- och utställningschef 
på Dunkers kulturhus 

_____________________________________________________ 

Sensus studieförbund, KFA har ett fungerande avtal! 
Ett avtal för att ge medlemmar gratis möjlighet till olika studiecirklar, föreläsningar, starta 
egen cirkel och workshop m m. Projekt startas under 2021. 
 

Artär- konsttidning och Nyhetsbrevet (ingår i medlemsavgiften)  
Utkommer med 2-3 nr per år och skickas ut till medlemmar, bibliotek, konsthallar museer,  
myndigheter m m.  
 

Deklarationshandledning – erhålles via mejl  
KFA-kansli skickar årligen ut en uppdaterad deklarationshandledning till medlemmar, mycket 
info kan även hämtas på: www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden  
 

http://www.nordisksalong.se/
https://webbmail.loopia.se/#NOP
http://nordisksalong.se/


 

Elite hotels rabatt på boende 10%  
Medlemmar i Konstnärsförbundet Alliansen (KFA) erhåller rabatt på hotellrumspriset på samtliga 
av Elite hotell i Sverige. Kansliet har prislistan.  
 

Smart.se  
SMartSe är en icke-vinstdrivande organisation som vänder sig till dig som är kulturell och 
kreativ frilansare. Hos oss kan du fakturera utan egen firma, hantera samarbeten, offentlig 
finansiering och internationella uppdrag. Du slipper krånglig administration, får snabbare betalt 
och mer tid att göra det du verkligen vill.  

 

Länka Din hemsida på nya: konstnarsalliansen.se 

medlem kan du få länka din hemsida från KFAs,vi lägger in dig under rubriken 

”medlemssidor” på hemsidan. Hör av dig till kansliet! 

 
 

Ett avtal mellan Konstnärsalliansen och Specsavers 

Detta ett företagsavtal och inkluderar bildskärmsglasögon samt skyddsglasögon, 
önskar ni privata erbjudanden har vi flera attraktiva erbjudande direkt i butik. 
I våra företagsavtal erbjuder vi komplett-priser, det ingår alltså båge, glas samt vår 
bästa antireflex- och repskyddsbehandling. Bågar som omfattas av avtalet är bågar 
upp till 795-sortimentet. Mellanskillnad på eventuellt dyrare bågar erläggs direkt i 
butik av er medarbetare med 50% rabatt. 
 

Mabi hyrbilar 10%  

Genom avtal med Mabi. I avtalsbilagan (Pris och villkorsbilaga) framgår ett rabatterat pris på 
de vanligaste bilgrupperna i vår vagnpark. Vid förhyrning av övriga bilgrupper och modeller 
tillämpas Lokalprislista – 10 % rabatt. Dessa priser gäller på samtliga orter i Sverige där Mabi 
Hyrbilar finns representerade.  
Aktiv näringsverksamhet För att du ska få kvitta underskott mot inkomst av tjänst ska 

näringsverksamheten vara aktiv. Det räcker att verksamheten har varit aktiv under det 

beskattningsår när du begär avdrag. Läs om aktiv och passiv näringsverksamhet i kapitlet 

Egenavgifter och löneskatt. Vinstsyfte En väsentlig faktor i kvittningsfrågan är förstås om du 

betraktas som näringsidkare, dvs att du inte bedriver kulturarbetet som hobby. Där handlar det 

främst om kriteriet vinstsyfte. 

Konstnärsalliansen i samarbete med 

Länsförsäkringar 

Hej! Som medlem i Konstnärsalliansen har du möjlighet att genom 
Länsförsäkringar teckna ett förmånligt grundskydd för dig och din familj. 
Du kan att teckna hela eller delar av erbjudandet. 

  
 

 



Förmånligt erbjudande gruppförsäkring 

Olycksfallsförsäkring - ger dig ersättning om du skulle bli skadad. 

Livförsäkring - ger dina närstående en ordentlig ersättning om du skulle avlida. 

Sjukvårdsförsäkring - ger dig snabb tillgång till specialiserad sjukvård, stöd vid rehabilitering 

samt förebyggande hälsotjänster för att undvika att bli sjuk. 

 

Du får ta del av detta erbjudandet om du är fullt arbetsför. (I vanliga fall krävs en 

hälsodeklaration). 

 

Är du intresserad av delar av eller hela erbjudandet? Skicka ett mejl till 

info@halsa.se så kontaktar vi dig. 

  

  

Till dig som företagare 

Vi erbjuder även dig som företagare en komplett företagsförsäkring och tjänstepension där både 

sparande och ersättning vid långvarig sjukdom ingår/kan ingå. 

 

Är du intresserad av företagsförsäkring och/eller tjänstepension? 

Mejla Carina Dahlberg, 

carina.dahlberg@lansforsakringar.se 

 

Vänliga hälsningar 

 

Petra Falk 

specialist gruppliv och hälsa 

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 

 

 

 
 

 

 

Museer, Konsthallar, några exempel på fri entré 
 Liljevalchs konsthall Stockholm fri entré för medlemmar. Grenen Konstmuseum, Skagen, fri 

entré Färgfabriken i Stockholm och i Östersund Erhåller medlemmar fri entré. Carl Larsson 

Gården, Sundborn, medlemmar betalar 50 kr entré, ord.avgift 145 kr, Nationalmuseum 

Stockholm gäller reducerad entré, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Tjörn, vi betalar halv 

entré mot uppvisande av medlemskort. Prins Eugén Walemarsudde Stockholm, medlem 

betalar reducerad 140 kr/entré Göteborgs konstmuseum och konsthall, Götaplatsen, fri entré 

Nationalmuseum Stockholm, reducerad entré med 20 kr till samlingarna. Vid 

specialutställningar gäller reducerad entréavgift. Aguélimuseet, Norra Esplanaden, Sala. Fri 

entré Östergötlands länsmuseum, Raoul Wallenbergs plats, Linköping, fri entré Kulturhuset i 

Stockholm, Sergels torg, fri entré. Kristinehamns konstmuseum fri entréavgift Reducerad 

entré till Nordiska akvarellmuseet Fri entré till Hallands konstmuseum Fri entré till 

Norrköpings konstmuseum 

mailto:info@halsa.se
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Jurybedömd utställning Romele Konsthall 

Jurybedömd utställning 2021-08-28 — 2021-09-05 

Max 5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedömning senast 18 augusti 2021. 
Verken ska kunna exponeras på max. tilldelad yta (se nedan). Om man söker med stora 
verk kan man lämna färre till bedömning (dock minst 3). Den sammanlagda ytan för 
verken får inte överstiga 3 kvm på vägg. Du behöver inte vara med i någon förening. Alla 
tekniker (bild och hantverk) är tillåtna. 
Vi använder inga ansökningsblanketter, men skriv gärna några rader om dig själv och ditt 
skapande. Detta presenteras inte vid själva bedömningen utan används av oss som underlag 
till andra utställningar som du kanske erbjuds att medverka i. Detta gäller även om du inte 
kommer med på den jurybedömda utställningen. 

 

Vägbeskrivning: 
Romele Konsthall ligger på Romelegården 5 km söder om Veberöd. Kör till DÖRRÖD beläget 
mellan Veberöd och Skurup. Vik av från väg 102 först vid skylt Romelegården, Konsthall. 

 

Vilken chans har jag att bli uttagen? 
Detta varierar från år till år. Det är öppet för konstnärer från de nordiska länderna att söka. 
Utställningen genomförs enligt KRO:s regler och omfattar alla tekniker. Till 2020 års 
jurybedömda utställning hade 141 konstnärer från de nordiska länderna lämnat in sina verk 
för bedömning. 75 konstnärer antogs att medverka. 

 

Jury och bedömningsavgift: 
Med en kvalificerad jury blir det en värdefull merit för de som blivit uttagna. Intyg utfärdas. 
Bland tidigare jurymedlemmar kan nämnas professor Georg Suttner konstnär KRO, f.d. 
rektor Kungl. Konsthögskolan; Helmer Lång, författare; professor Göran Hermerén KRO-
konstnär; Stig-Åke Stålnacke, konstkritiker och författare; professor Gertrud Sandqvist 
Malmö Konsthögskola, Jan Hemmel regissör och kulturjournalist och konstnär Kåge Klang, 
ordf. KRO-Syd. 

Bedömningsavgiften är 295 SEK (235 DKK) och ska vara oss tillhanda senast 18/8 på vårt 
bankgiro 270-5341/ Romelegården eller swish 0732 512045 / Wallin som mottagare eller 
kontant/swish i samband med inlämning av verk i konsthallen 16/8 – 18/8. Glöm inte att 
ange avsändare! Bedömningsavgiften betalas tillbaka om myndighets beslut (corona) medför 
att utställningen inte kan genomföras. 

 

Inlämning av verken direkt i Romele Konsthall: 



Inlämning sker i konsthallen 16/8 – 18/8 kl. 17.00 – 20.00. Det går bra att skicka bud. 
Inlämning på annan tid kan avtalas (exp. avgift 100:-). Romele Konsthall ligger vid väg 102 
mellan Veberöd och Skurup. Sväng av vid skylt Romelegården/Konsthall. Observera att 
antalet inlämnade verk upp till normalstorlek ska vara högst 5. Om man lämnar in stora verk 
bör man välja färre verk dock minst 3. Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk. Ingen 
föranmälan behövs. 
KONSTHALL: Dörröd 1042, 247 96 VEBERÖD (bemannad endast under 
utställningar/inlämning och utlämning) 

 

Foto på verk med e-post eller med brev: 
Vi godkänner inskickning av bilder på på varje konstverk. Bildkvalité och bildstorlek ska göra 
verkens utseende rättvisa och underlaget ska kunna bedömas av juryn utan svårigheter. 
Ange storleken B=bredd och H=höjd på varje verk. Om man blir uttagen ska verken 
omgående skickas per post eller lämnas in/arrangeras i konsthallen 25/8 – 27/8 kl. 17.00 – 
20.00. 
E-POST: Skicka bilder som bifogade jpg-filer. Skicka helst bilder med mindre än 1 Mb per bild 
och ett mail.        info@romelegarden.com 
 
BREV:    Skicka foton eller utskrifter. Frankerat returkuvert ska bifogas om bilderna önskas i 
retur.    Romelegården I Wallin, Kustvägen 114, 274 56  ABBEKÅS 

 

Verk som anländer som paket: 
Om verken anländer som post/frakt tillkommer en expeditionsavgift om 150:- för hämtning 
på utlämningsställe / uppackning och placering. Samma avgift för nedpackning och 
returnering (exkl. frakt) om verken ska återsändas. Utställare svarar för ev. försäkring av sina 
verk. 

FRAKT/PAKET:  Romelegården I Wallin, Kustvägen 114, 274 56  ABBEKÅS 

 

Vad gäller om jag blir uttagen? 
De konstnärer som blir uttagna av juryn ska deltaga i ”Jurybedömd salong 2021”. Romele 
Konsthall kan ta emot c:a 50 bildkonstnärer och 25 med hantverk. Varje utställare 
tilldelas max. 2-4 st ytor. Bredd: 2.4 m x Höjd: 1.2 m eller max 2-4 st ytor Bredd: 1.2 x Höjd: 
2.4 m vägg (bild-konstnärer) eller 10-15 kvm golvyta (hantverk). 
Hängning/uppackning sker under tiden 25/8 – 27/8 kl.17.00 – 20.00. Konstnärer som ansökt 
med små verk har möjlighet att komplettera med fler alster. De flesta, speciellt de som bor 
långt ifrån, deltager endast med de verk som juryn gjort bedömningen efter. Tänk på att det 
är fördelaktigt att söka med mindre verk om man ämnar skicka verken för att minimera 
fraktkostnaden. Deltagaravgiften för de som är antagna till den jurybedömda utställningen 
är 700:- (bedömningsavgiften är då krediterad) och går till marknadsföring. Romelegårdens 
provision är 25% på all försäljning. Konstföreningar, konstklubbar och utställare erhåller 10% 
rabatt. Utställare svarar för ev. försäkring av de egna föremålen. Romelegården svarar för 
bemanning under utställningen samt marknadsföring i dagspress, e-post utskick, affischer, 



internet, inbjudningskort m.m. 
Nertagning sker sista utställningsdagen efter stängning, (5/9) kl. 16.00 – 18.00. Även dagen 
därpå (6/9) kl. 17.00 – 19.00. 
  

 

Vad gäller om jag inte blir uttagen? 
Verken avhämtas 23/8 – 24/8 kl.11.00 – 13.00 och 17.00 – 19.00. Om konstnären önskar, 
magasinerar vi dem mot en avgift om 75:- per påbörjad månad. 

 

Kan jag hämta verken på annan tid? 
Om verken inte avhämtas under ordinarie öppethållningstid, åtager vi oss att förvara verken 
(100:- per påbörjad månad). Tid ska avtalas då verken hämtas. Ägaren svarar för ev. 
försäkring av sin egendom. 

 

För ytterligare information: 
Kontakta oss: Tel. 0732-51 20 45  (kontor i Abbekås) 
E-post: info@romelegarden.com 
Post/Frakt: Romelegården I Wallin, Kustvägen 114, 274 56  ABBEKÅS 
Konsthall: Dörröd 1042, 247 96 VEBERÖD (bemannad endast under utställningar) 

 

Åpen prekvalifisering for kunstnere 

 Viken fylkeskommune inviterer profesjonelle kunstnere til å søke åpen prekvalifisering for 

kunstoppdrag ved Bleiker videregående skole. Søknadsfristen er 1. januar 2021. 

Bleiker videregående skoleJostein Rønsen Arkitekter AS 

https://viken.no/handlers/bv.ashx/i7b0454a4-92b1-4f72-840e-f4d0fc590585/w1200/q13293/k985ae96c9c43/bleiker-vinterland-1536x70710109.jpg


Publisert avMorten Brunslid 
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Slik søker du 

Søknad sendes samlet som PDF med CV, portefølje og kortfattet motivasjonstekst 

til: post@viken.no og merkes: 2020/137029 Prekvalifisering kunstnere Bleiker vgs. 

Søknadsfrist: 1. januar 2021. 

Om kunstprosjektet 

Kunstbudsjettet er på kr. 1650.000; fordelt på 1 til 3 prosjekter, og skal være ferdigstilt 

sommeren 2022. 

Kunstutvalget består av: 

 kunstkonsulent Signe Solberg (oppnevnt av RSU/BOA), 

 arkitekt fra Jostein Rønsen Arkitekt AS, 

 byggherre (prosjektleder hos Viken Fylkeskommune), 

 brukerrepresentant (fra skolens ledelse). 

Spesialrådgiver i seksjon kulturutvikling følger prosjektet hele veien og er kunstkonsulentens 

kontaktperson.  

Budsjett 

Det totale kunstprosjektet utgjør 1 % eks. mva. av byggekostnadene i byggeprogrammet og er 

kr. 2.340.000. 

Totalbeløpet inkluderer honorar til kunstkonsulent, til kunstprosjekter, skilting, formidling og 

andre prosjektkostnader i kunstprosjektet. Av disse midlene er kr.1.650.000; avsatt til 1 til 3 

kunstprosjekt. 

Lukket konkurranse 

Kunstnere som blir utvalgt etter prekvalifiseringen går videre til en lukket konkurranse som 

vil avholdes fra månedsskiftet januar/februar med innlevering og presentasjon av forslag til 

kunstprosjekt rett etter påske 2021. Realisering av kunstprosjekt blir i perioden april 2021-juni 

2022. 

 Fasadetegninger 

 Plantegninger 

mailto:post@viken.no
https://www.koro.no/content/uploads/2020/07/28183-F-00-A-20-47-001-2-Fasader.pdf
https://www.koro.no/content/uploads/2020/07/28183-F-00-A-20-25-001-2-Funksjonsplaner.pdf


 Illustrasjon 

 Illustrasjon 

Om skolen 

Bleiker videregående skole ligger sentralt i Asker kommune på Risenga. Skolen ligger på 

egen tomt og eies av Viken fylkeskommune. 

Skolen har i dag cirka 450 elever og 100 ansatte, med opplæringstilbud for primært 

yrkesfaglige utdanningsprogram, men også studieforberedende utdanningsprogram samt en 

tilrettelagt avdeling. 

Om utvidelse utdanningsprogram 

Det er vedtatt et detaljert byggeprogram hvor skolen skal doble elevkapasiteten til 900 elever, 

noe som også gir en økning av lærerkapasiteten til 160 lærerarbeidsplasser/administrative 

arbeidsplasser. Etter gjennomføring av byggeprosjektet skal elevplasser fordeles på åtte 

utdanningsprogram: 

 Idrettsfag 

 Medier og kommunikasjon 

 Medieproduksjon 

 Elektro 

 Helse og oppvekst 

 Service og samferdsel 

 Teknikk og industriell produksjon 

 Påbygg og studieforberedende 2 

 Minoritetsopplæring 

 Tilrettelagtopplæring (TO) 

Om byggeprosjektet 

Byggeprogrammet er omfattende, og arbeidene vil derfor deles opp i større og mindre 

delprosjekter i tiden frem mot skolestart 2022. 

Eksisterende hovedbygg ABCDG, har forskjellige nivå av byggeaktiviteter. 

Eksisterende bygg F skal rives og erstattes med nytt bygg F. 

 Renovering av bygg C skal være ferdig til skolestart 2021 

 Oppussing av bygg ABG skal være ferdig til våren 2022  

 Nybygg F skal utføres i massivet tre og står ferdig til våren 2022. Utenomhusanlegg 

sommeren 2022. 

Kunstprosjektet må koordineres med byggets fremdriftsplan, og særlig montering på 

byggeplass må avtales med byggherre. 

 

https://www.koro.no/content/uploads/2020/07/Bleiker-Bygg-F-Fotomontasje-1-VK-211019.jpg
https://www.koro.no/content/uploads/2020/07/Bleiker-Bygg-F-Fotomontasje-2-VK-181019.jpg
https://bleiker.vgs.no/


Gästateljéer 

Västra Götalandsregionen erbjuder ett flertal olika stipendier för gästateljévistelser 

runt om i världen. www,vgregionen.se 

Mer information om och ansökan 

omgästateljévistelse 

 Gästateljé i Detroit, USA 
 Gästateljé i Belgrad, Serbien  
 Valfri plats gästateljévistelse 

Ansökan om gästateljéstipendier till 2021 är öppnen tom. 15 december 
2020.  

Gästateljévistelse och Covid-19 

Möjligheten att resa med våra stipendier för gästateljévistelser påverkas av 
Covid-19. Beviljade stipendier för 2020 som inte kunde genomföras har 
frysts för att nyttja när det är möjligt igen. Utlysningen av ateljéplatser för 
2021 öppnar som vanligt med förhoppning om att resor ska kunna 
genomföras.  

Dan Fröberg 

Regionutvecklare – Gästateljéer och stipendier 

Telefonnummer 

Mobil: 070 - 242 50 49 

E-post 

dan.froberg@vgregion.se 

 

GOD HELG OCH GOTT NYTT ÅR 

ÖNSKAR KFA-KANSLI OCH STYRELSE!! 

https://www.vgregion.se/kultur/stipendier/gastateljeer/detroit/
https://www.vgregion.se/kultur/stipendier/gastateljeer/belgrad/
https://www.vgregion.se/kultur/stipendier/gastateljeer/valfria-gastateljevistelser/
tel:070-2425049
mailto:dan.froberg@vgregion.se
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