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Göteborg juni 2021 

 

Hejsan alla! 

Nu ser vi väl ljuset i tunneln äntligen när pandemin håller på att klingas av och allt 

flera har vaccinerats mot viruset. Vi alla vet att detta har förändrat mycket i våra 

liv. 

KFA ser nu framåt med flera viktiga projekt och frågor som vi driver. Nyligen kom nr 

1 ut av Artär 2021 som vi satsar mycket arbete på. Viktigt att tidskriften får en 

spridning och det går bra att beställa extra ex från kansliet. 

GBG Maritima center 

KFA har i maj startat utställningssamarbetet med Göteborgs Maritima center vid 

Packhuskajen i Göteborg. I ett av Jagarens utrymmen finns nu ett konstrum där 

medlemmar visar sin konst fram till oktober 2021. Ni som har vägarna förbi i 

sommar besök gärna utställningarna plus alla fartyg som ligger i hamn. 

www.maritiman.se 

Stenhallen Borgholm 

Nästa medlemsutställning startar i slutet av augusti på Stenhallen i Borgholm, 20 

aug. – 26 aug. 12 st medlemmar kommer där att ställa ut. 

 

Nya rabattställen för medlemmar! 



Mölnlycke Bok& papper 10% på färg m m KFA-medl. 

Gunnar Runfors gränd 5-7, Mölnlycke. E-post: e.kilnas@molnlyckebokopapper.se 

Tel. 0702-133745 

 

Galleri Mölndal erbjuder 10% till KFA-medlemmar 

Göteborgsvägen 1 

431 30 MÖLNDAL 

Tel. 031 871032 eller 070 603 67 75 

 

Rabatt på kilramar & ramar 

Vi har kilramar som vi beställer hem beroende på mått =) 

Jag kan se till att era medlemmar har en stående rabatt på 15% på ramverkstads 

inramningar =) Isf kan jag ordna en rabattkod till er.

mailto:e.kilnas@molnlyckebokopapper.se


Bästa hälsningar 

Dariel Lopez 

Certifierad Rammakare 

 

08-36 79 29  www.ramdesign.se 

 

 

NYA MEDLEMSRABATTER PÅ FÄRG M M. 

 

Kaparens färg, GBG, erbjuder medlemmar 20% rabatt på hela sortimente

t 

 

Välkommen till Kaparens Färg och Tapet. 

Vi är färgbutiken i hjärtat av Majorna vid 

Stigbergstorget / Gathenhielmska Reservatet 

i centrala Göteborg. 

Följ länk  nedan 

http://kartor.eniro.se/m/nyqzP 

Öppettider 

Vardagar 

Måndag-Fredag 10-18 

Lördag 10-14 

 

Tel.031-144936 

Allmännavägen 5 

414 60 Göteborg 

 

 

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. 

 

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. 

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! Du måste själv kontakta kansliet 

om du vill att vi lägger in en länkning. 

http://kartor.eniro.se/m/nyqzP


 

Meddelande om upphandling under tröskelvärdet 

LOU 

Avsnitt I: Upphandlande myndighet 

I.1) Namn och adresser 

 

Malmö stad 

Carina Olsson 

Södergatan 9 

SE-205 80 Malmö 

SE224  

Sverige 

 E-post: Carina.olsson2@malmo.se 

 Organisationsnummer: 212000-1124 

 Internetadress(er) 

 Allmän adress: http://www.malmo.se 

I.3) Kommunikation 

 Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afalzayhqy&GoTo=Docs 

 
Ytterligare upplysningar kan erhållas från 

ovannämnda adress 

 
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas 

elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afalzayhqy&GoTo=Tender 

I.5) Huvudsaklig verksamhet 

 Allmänna offentliga tjänster 

Avsnitt II: Föremål 

II.1) Upphandlingens omfattning 

II.1.1) Benämning på upphandlingen 

mailto:Carina.olsson2@malmo.se
http://www.malmo.se/
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afalzayhqy&GoTo=Docs
https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afalzayhqy&GoTo=Tender


 Upphandling avseende konstnärlig gestaltning av Elma Danielssons gärning 

 Referensnummer: 21/112 

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod 

 92310000 Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar 

II.1.4) Kort beskrivning 

 
Malmö stad, genom Kulturförvaltningen, inbjuder härmed intresserade leverantörer att ansöka om att få lämna anbud i Malmö stads upphandling avseende konstnärlig gestaltning av Elma 

Danielsson. 

II.2) Beskrivning 

II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er) 

 92300000 Underhållningstjänster 

 92311000 Konstverk 

II.2.5) Tilldelningskriterier 

 Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten 

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid 

 Start: 2021-10-01 / Slut: 2022-05-31 

  

  

  

IV.2) Administrativ information 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar 

 Datum: 2021-06-17 Lokal tid: 23:59 

IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar 

 Svenska 



IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud 

 Anbud ska vara giltigt till: 2021-12-02 

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar 

VI.3) Kompletterande upplysningar 

 

Mercell annons: https://opic.com/id/afalzayhqy 

____________________________________________________________________________________ 

 

Gallerihelgen 2021, 24-26 september! 

Anmälan senast midsommarafton. 

Malmö Gallerinatt blir Malmö Gallerihelg 2021! 

 

Nu har vi lyssnat och vridit och vänt på våra utställares erfarenheter av förra 

årets anpassning med Galleriveckan 2020. På det stora hela var många mycket 

nöjda med att det blev ett event med fokus på konsten trots pandemin. De hade 

färre besökare men flera vittnar om kvalitativa konstmöten och nya möjligheter 

med fler öppna dagar. Naturligtvis saknade vi alla festen! 

 

Nu gör vi en variant med något färre öppet-timmar men ändå spridning på tre 

dagar, och skapar möjlighet till valfri festkväll. Vägen fram för att garantera stans 

största konsthändelse på året, är att göra en gallerihelg 24-26 september. 

 

TIDER 

Samtliga aktörer följer tiderna nedan för att det ska vara användarvänligt för 

besökarna. 

Vi gör en kompromiss utifrån de vanliga öppettiderna och era förutsättningar att 

medverka, med eller utan lokal. 

 

Gallerier: 24-26 september, fre kl. 18-22 och lör-sön kl. 12-16. 

Pop up-aktörer: 25-26 september, lör-sön kl. 12-16. 

 

Dessa tider är de obligatoriska för att medverka. Varje utställare följer 

https://opic.com/id/afalzayhqy


rådande rekommendationer och kan om läget tillåter välja att ha utvidgade 

öppettider eller fest på eget initiativ utöver öppettiderna. 

 

Utställningar kan som vanligt fortsatt pågå efter gallerihelgen och all information 

i appen ligger kvar året ut. 

 

Utställare reglerar själva antalet besökare och följer Folkhälsomyndighetens då 

dagsaktuella rekommendationer. 

I händelse av att ett galleri eller utställningsrum inte kan hålla öppet men ändå 

vill vara med, kan de göra fönsterutställningar eller arbeta i det publika rummet. 

Samma tider gäller. 

 

GUIDADE TURER 

Vi har valt att avvakta för att se hur pandemiläget ser ut innan vi tar några beslut 

om fysiskt guidade turer. 

 

Förra året bad vi er komma in till oss för att göra korta filmade intervjuer att 

publicera i våra sociala kanaler. I år har vi valt att inte ha några intervjuer hos oss 

på plats, men ni är alla välkomna att skicka in en egen film på max 1 minut (helst 

textad för att vara så tillgänglig som möjligt!). Då filmerna uppskattades väldigt 

mycket av Galleriveckans besökare förra året så vi uppmuntrar er att skicka in en 

till oss – men det är förstås frivilligt! 

 

PROGRAMBLAD 

Programblad med karta görs som vanligt och de kommer kunna hämtas upp i 

Konstfrämjandet Skånes lokaler eller levereras med cykelbud veckan innan 

Gallerihelgen. 

 

Nedan listas viktig information samt de datum ni behöver förhålla er till. 

 

VIKTIG INFORMATION TILL ALLA DELTAGARE 

 

KRITERIER MALMÖ GALLERIHELG 

Malmö Gallerihelg är ett evenemang för Malmös stadigvarande gallerier, men det 

finns även möjlighet för pop up-gallerier och konstnärskollektiv att öppna upp 

under helgen. Max 40 st pop up-deltagare kan anmäla sig till det officiella 

programmet. Det är först till kvarn som gäller. För gallerier finns ingen gräns i 

antal deltagare. 



 

Om er verksamhet uppfyller nedan listade kriterier är ni välkomna med er 

anmälan till årets gallerivecka: 

 

Kriterier för rubriken ”gallerier” 

Ett galleri eller en konstinstitution som driver årlig verksamhet i Malmö 

Regelbundna öppettider för allmänheten 

Galleriet har en egen och uppdaterad hemsida eller Facebook-sida 

 

Kriterier för rubriken ”pop up” 

Konsten står själv i ett eget rum (är inte en del av ett café, en butik eller en 

restaurang) 

En temporär konsthändelse eller utställning på en plats där det vanligtvis inte 

bedrivs en publik konstverksamhet. 

Är du en enskild konstnär som vill vara med, ber vi er att kontakta ett galleri som 

ni känner släktskap med alternativt gå samman med en grupp konstnärer för ett 

gemensamt initiativ. 

 

ANMÄLAN 

Anmälan görs via denna länk. Deltagaravgiften är 650 kronor och går oavkortat 

till att finansiera formgivning och tryck av det fysiska programbladet. Betalning 

sker i samband med anmälan och är bindande. 

Det är många deltagare under Malmö Gallerihelg så för att undvika förvirring 

ange mailadressen till den person som ansvarar för ert utställningsrum, det är till 

den mailadressen ni kommer få all information från oss och genom den vi håller 

kontakt. 

 

OM PROGRAMBLAD OCH SOCIALA MEDIER: 

Kortfattad information om utställningarna sprids via det tryckta programbladet 

vilket även innehåller en karta där alla deltagande verksamheter märkts ut. 

Konstfrämjandet Skånes app dedikeras helt åt Malmö Gallerihelg. Här finns 

utrymme för bildmaterial och lite mer utförlig information om utställningarna. 

Appen innehåller även en kartfunktion som gör det lätt att navigera mellan olika 

utställningsrum. 

Information om hela evenemanget kommer att spridas i våra sociala medier, där 

vi i mån av tid dessutom gör unika inlägg för varje deltagande verksamhet. 

All information mailas till malmogallerinatt@konstframjandet.se 

Vårt fokus ligger på att marknadsföra Malmö Gallerihelg i sin helhet. Det är därför 

https://simplesignup.se/event/178361-malmoe-gallerihelg-2021


viktigt att ni som utställare själv ombesörjer att information om just er utställning 

sprids i era unika kanaler (sociala medier, kalendarier etc.). 

 

UNDER GALLERIHELGEN: 

Alla deltagande utställare har öppet för allmänheten under de dagar och tider 

specificerat ovan för deras kategori. 

Alla deltagande utställare för besöksstatistik under veckan vilken sedan 

meddelas till oss. 

 

VIKTIGA DATUM 

Fredagen den 25/6 (midsommarafton) 

OBS! Skarp deadline. Sista anmälningsdag. Anmälan är bindande. 

 

Måndagen den 2/8 

Deadline för att skicka in utställningsinformation. 

Informationen ska skrivas i erhållet formulär, där vi efterfrågar utställningstitel, 

medverkande konstnärer, övrig info, ev. programpunkter etc. Om vi inte har fått 

er information till detta datum kommer den inte med i det trycka programmet! 

 

Onsdagen den 11/8 

Dags att godkänna programtexten. Texten kommer att mailas ut till er för 

korrektur senast måndagen den 9/8. 

 

Fredagen den 20/8 

Sista chansen till korrektur. Färdigt programblad med karta skickas till er senast 

den 18/8. Behöver något korrigeras ska det skickas till oss senast fredagen den 

20/8. 

 

13-14 september 

Upphämtning av programbladet i Konstfrämjandet Skånes lokaler. 

 

16-17 september 

Programblad levereras med cykelbud till de utställare som inte kunnat hämta det 

tidigare. 

 

24-26 september 

GALLERIHELG!! 
___________________________________________________________________ 



FÖRESLÅ BILD- OCH 

FORMKONSTNÄRER FÖR 

RESIDENSVISTELSER I GÖTEBORG 

2022 

Varje år bjuds två internationella bild-/formkonstnärer till Göteborg för en 
tremånaders residensvistelse genom Konstnärsnämndens internationella 
program för bild- och formkonstnärer, Iaspis. Iaspis samarbetar med en 
lokal grupp i Göteborg som samlar in förslag och gör ett urval som de 
presenterar för den beslutsfattande Iaspisdelegationen vid 
Konstnärsnämnden. 

Lämna förslag för hösten 2022 senast 30  juni 2021 

Iaspisgruppen i Göteborg välkomnar nu förslag på internationella bild-/formkonstnärer till en 

residensvistelse augusti – oktober 2022. 

Konstnären söker inte för egen räkning, förslagen skall istället ges av konstnärer, institutioner 

och andra konstinitiativ baserade i Göteborgsområdet, som sedan står som värd under 

residenset. Vi lägger stor vikt vid den inbjudande partens planer för vistelsen och eftersöker 

ett genomtänkt och förankrat förslag. Den gästande konstnären tilldelas resebidrag, boende, 

ett stipendium à 15 000 kr/månad, och tillgång till en av Konstepidemins gästateljéer. För 

genomförande av publikt arrangemang finns extra medel som disponeras av den inbjudande 

parten i samråd med Iaspisgruppen. 

Frågor besvaras av iaspisgbg@galleribox.se 

Förslaget skall innehålla: 

 Fullständiga adress- och kontaktuppgifter till både föreslagen konstnär och förslagsställare. 
 Hänvisning till hemsida eller onlineportfolio (Det går även bra att addera portfolion i förslags-

pdfen) 
 Kort presentation av konstnären max. 500 ord 
 Beskrivning av planerade aktiviteter eller projekt som konstnären vill arbeta med på plats i 

Göteborg, samt en plan för publik presentation (samtal/workshop/performance eller dylikt) 
 Förslag på andra bild- och formkonstnärer, curators, etc., som det är planerat att den 

besökande konstnären kan komma att träffa. Förankra dessa kontakter genom att tillfråga 
eventuella samarbetspartners. 

Förslaget skickas som en pdf på max 10 mb, till iaspisgbg@galleribox.se 

döpt till: “Namn på föreslagen konstnär_iaspis_2022” 

Observera att den föreslagna konstnären måste vidtalas innan förslaget skickas in så denne 

känner till omständigheterna för residenset. 

http://www.konstnarsnamnden.se/iaspis/
http://www.konstnarsnamnden.se/iaspis/
mailto:aspisgbg@galleribox.se
mailto:iaspisgbg@galleribox.se


Föreslå expertbesök till Göteborg 
Det går också att löpande föreslå expertbesök, såsom curator eller skribenter, för besök till 

Göteborg. Vid beviljat expertbesöksförslag bekostas resa och logi av 

Konstnärsnämnden/Iaspis, och besöksprogram läggs i samarbete med förslagsställaren. 

Länk till dokument att fylla i vid förslag om expertbesök 

Iaspisgruppen i Göteborg består av representanter från: 
Göteborgs Konsthall, HDK-Valand, Röhsska museet, Konstmuseet, Röda Sten, HDK, Galleri 

Four, Konstepidemin, Galleri 54, samt Galleri Box som också är sammankallande i gruppen. 
__________________________________________________________________ 
 

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. 
 

ANSÖKNINGSTIDER 2021. KONSTNÄRSNÄMNDEN 

Projektbidrag 6 aug - 9 sep 2021 feb 2022  

Internationellt utbyte och resebidrag 3 juni - 15 sep 2021 nov 2021  

Arbetsstipendium 15 okt - 16 nov  2021 apr 2022  

Internationellt utbyte och resebidrag 16 sep - 2 dec 2021 jan 2022  

 

Museer, Konsthallar, några exempel på fri entré för 

medlemmar! 
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 

http://www.konstnarsnamnden.se/default.aspx?id=15979


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

Norrköpings konstmuseum 
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