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Avtal

specsavers

Rabatt glasögon
Ett avtal mellan
Konstnärsalliansen och
Specsavers
Detta företagsavtal 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.
Vi erbjuder alltid utökade synundersökningar utan extra kostnad, med
tryckmätning och digital ögonbottenfotografering. Vad som också kan vara
bra att nämna igen är att ett företagsavtal med oss är ett ramavtal, så ni
binder er varken till någon köpvolym eller till oss som leverantör. Självklart
tillkommer heller inga administrativa avgifter.
Vi har idag en webbportal – Företagsportalen – där man snabbt och smidigt
kan ställa ut rekvisitioner för era medlemsföretag, som medarbetaren tar
med sig via utskrift, mobil eller surfplatta in till butik. Medarbetaren gör
synundersökning, beställer glasögon samt hämtar ut sina glasögon i butik.
Vi skickar sedan en samlingsfaktura centralt från oss en gång i månaden.

k o n ta k t

Torsgatan 5A
411 04 Göteborg
+46 31 771 98 00
www.specsavers.se/arbetsglasogon

k o m p l e t ta b i l d s k ä r m s g l a s ö g o n

Redovisade glasprodukter är
arbetsrelaterade och kan anpassas till
bildskärmsarbete. Priser redovisas exklusive
moms. Synundersökningen är momsfri. Vid
val av båge ur dyrare sortiment erlägges
mellanskillnaden kontant direkt till butik.

Enstyrkeglas
Avser kompletta glasögon med enstyrkeglas
i plast samt bågar ur Specsavers ordinarie
sortimentsprisgrupp 795.
Paketpris, båge ur 795-sortimentet inkl
ytbehandling*

590 kr
Närprogressiva
Avser kompletta glasögon med variabla
Access eller PC Pro glas i plast samt bågar
ur Specsavers ordinarie sortimentsprisgrupp
795.

I webbportalen får du även en full överblick, kostnadskontroll och
statistikrapporter i Excel med en enkel knapptryckning. På alla
rekvisitionsblanketter tillkommer också privatrabatter för era anställda (-200
kr vid köp av glasögon, och -10% på kontaktlinser köpta online).

Paketpris, båge ur 795-sortimentet inkl
ytbehandling*

Hoppas vårt förslag ska möta era förväntningar!

Rus progressiva

Vänliga hälsningar,

ACcess: 1500 kr

PC Pro: 1650 kr

Avser kompletta glasögon med progressiva
Tait glas i plast samt bågar ur Specsavers
ordinarie sortimentsprisgrupp 795.
Paketpris, båge ur 795-sortimentet inkl
ytbehandling*

Emma Bergqvist

1650 kr

Corporate Sales Coordinator
Företagsavdelningen Specsavers Sweden AB

Ytbehandling
Antireflex, hårdyta, vattenavstötande

Ingår
Undersökningsarvode
Komplett Synundersökning

225 kr
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mabi

MABI Hyrbilar

Prisgrupp

Exempel bilmodell

Dygn

Vecka

fria mil

fria mil

Månad
300

mil/mån

B

Skoda Fabia, Peugeot 208, Opel Corsa

410 kr

2 052 kr

5 691 kr

D

VW Golf, Mini Cooper, Kia Ceed

459 kr

2 296 kr

6 932 kr

E

Skoda Octavia kombi, Opel Astra kombi, BMW 1-serie

508 kr

2 538 kr

7 297 kr

I

Volvo V70, Skoda Superb kombi, VW Passat kombi,
BMW 3-serie

629 kr

3 146 kr

8 237 kr

K

BMW 5-serie, MB E-klass, Jaguar XF Sportbrake

727 kr

3 633 kr

9 488 kr

M (minibuss)

Renault Traffic, MB Vito, Opel Vivaro

775 kr

3 875 kr

10 914 kr

Tillägg

Dygn

Vecka

Fast

Väg och miljöavgift (inkl vägtullar) tillkommer med

48 kr

336 kr

Skadekostnadsreducering (CDR/TP) personbil, självrisk max 4 000 kr

84 kr

588 kr

Skadekostnadsreducering (CDR/TP) minibuss, självrisk max 4 000 kr

120 kr

840 kr

CDR+, självrisk max 800 kr:

76 kr

532 kr

Krok/automat/4x4 eller andra specifika krav:

80 kr

400 kr

Fler bilexempel, se www.mabi.se

Flygplatsavgift vid hämtning eller lämning på flygplats

160 kr

Utomlandstillägg inom Norden vid assistansbehov

1 200 kr

Leveransavgift till företagsadresser

100 kr

Hämtningsavgift från företagsadresser

100 kr
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mabi

MABI Hyrbilar
Villkorsbilaga för samarbetsavtal med:

(Gäller under ordinarie öppettider, ej helger, och inom 15 km från uthyrande station.
>15 km = 10 kr/km. Lev övriga tider enl ö.k.)

Envägsförhyrning (endast prisgrupp B-K):
Vid återlämning på annan ort tillkommer envägsavgift om 100 kr/mil utifrån
det faktiska avståndet mellan orterna, max 5 000 kr. Till/från Gotland
tillkommer 1 200 kr.
Övrigt:
Månadspris gäller vid minst 30 dagars förbeställningperiod och därefter
minimum 21 dagar hyra.
Vid avbruten månad inom 1-20 dagar avräknas månadspris genom 21 dagar
x antalet uthyrda dagar. 21-30 dagar gäller månadspris.
Bilmärke och modell kan variera mellan stationerna.
Angivna priser är exklusive moms och gäller tillsvidare.
Bokning:
Bokning sker per telefon eller e-post.
Lokalt kontor se: www.mabi.se
Centralbokning: 020-110 10 00, centralbokning@mabi.se
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mtab

Rabatt konsttransport
MTAB erbjuder KFA-medlemmar rabatt på tjänster inom
Norden. Medlemmar uppger bara att de är just medlemmar
för att åberopa rabatten.
Vill poängtera, att det viktigaste att göra för att få ett så bra pris som
möjligt vid en konsttransport är att vara ute i god tid. Ta kontakt med
oss kanske redan innan allt är klart, och diskutera vilken den effektivaste
lösningen kan vara vid just det tillfället. Då får vi också möjlighet att
presentera en så bra lösning som möjligt.

k o n ta k t

exhibitionlogistics@mtab.se
+46 8 546 00 100
På våra hemsidor finns kontaktuppgifter på
andra språk och för Danmark och Norge om
det skulle vara aktuellt.

r a b at t

Ange att du är KFA-medlem för:

15% på tjänster inom Norden

Vi åker med egen trafik inom hela Norden, och större delen av västra
Europa. Övriga världen trafikerar vi med hjälp av samarbetspartners och
kreativa lösningar. Vi kan såklart också hjälpa till att bygga transportlådor
för verk, både för engångsbruk och för flergångsbruk.

folksam

Ateljéförsäkring

k o n ta k t

Medlemmar i KFA har en småföretagsförsäkring för konstnär
hos Folksam.

Ange försäkringsnummer: 349228,
småföretagsförsäkring.

Ulrika Winberg
0708-31 68 83

Referens: Tony Roos,
Konstnärsalliansen.
Innehåller följande sammanställning: egendomsförsäkring,
avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring,
objektförsäkring, tjänstereseförsäkring, krisförsäkring och
överfallsförsäkring. Kostnad per år: 2400 kr. Tillägg kan göras för
utställningsförsäkring.

pris

2 400 kr / år
Tillägg kan göras för utställningsförsäkring.

mer info

Finns att läsa på:
www.konstnarsalliansen.se
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länsförsäkringar

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

k o n ta k t g r u p p f ö r s ä k r i n g

info.halsa@lansforsakringar.se
08-588 427 00
k o n ta k t f ö r e ta g s f ö r s ä k r i n g

carina.dahlberg@lansforsakringar.se

Förmånligt erbjudande gruppförsäkring
o ly c k s fa l l s f ö r s ä k r i n g

Ger dig ersättning om du skulle bli skadad.
livförsäkring

Ger dina närstående en ordentlig ersättning om du skulle avlida.
s j u k vå r d s f ö r s ä k r i n g

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@lansforsakringar.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?
Skicka ett mejl till Carina Dahlberg: carina.dahlberg@lansforsakringar.se

Vänliga hälsningar,

Petra Falk
Specialist gruppliv och hälsa
Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
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sensus studieförbund

Utbildningsavtal
Konstnärsalliansen har sedan flera år ett samarbetsavtal med Sensus i syfte
att skapa samverkan kring studiecirkelverksamhet och kulturarrangemang
för utställningsverksamhet bland alliansens medlemmar.
för sensus innebär

överenskommelsen:

Att Sensus erbjuder stöd för
utbildningar, föreläsningar,
studiecirklar och kulturprogram.
Stödet består av pedagogisk
utveckling, erbjudande om
ledarutveckling samt stöd till de
enskilda aktiviteterna.
Att samarbetet medför att
Sensus också anges som
arrangör för arrangemangen,
vilket är ett krav enligt
Folkbildningsrådets bestämmelser
för all folkbildningsverksamhet
som sker med landstings- eller
kommunbidrag.

för konstnärsalliansen innebär
överenskommelsen:

förmån

För alla alliansmedlemmar

Att Konstnärsalliansen genomför
sitt utvecklings/utbildningsarbete
och sina kulturaktiviteter i
samarbete med Sensus utifrån de
överenskommelser som görs under
kontinuerliga planeringsmöten.
Att i samarbete med Sensus
ta fram underlag i form av
deltagarlistor för studieförbundets
rapportering.

galleri norrsken hb

Samarbetsavtal
KFA har ett avtal med Galleri Norrsken HB som innebär
att medlemmarna kan hyra Galleri Riddaren i Gamla stan,
Stockholm, till rabatterat pris.
Information om avtalet annonseras bl.a. via KFA:s nyhetsbrev och
presentation på hemsidan.

r a b at t

10% på hyran
Galleri Riddaren i Gamla stan, Stockholm.

mer info

Finns att läsa på:
www.konstnarsalliansen.se
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tallink silja line

Samarbetsavtal

r a b at t

10% på resor

Medlemmar erhåller rabatt på
resor med Tallink Silja Line.

Konstnärsalliansen har ett avtal med Tallink Silja Line för reducerat pris på
resor för medlemmar. Boka via deras hemsida: se.tallink.com

9 (29)

KFA Förmånligt

2021 / 2022

Kortavtal
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k o rtav ta l

Rabatt drivmedel
Ansökan Preem Kortavtal KFA sidan 9.
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k o rtav ta l

Rabatt drivmedel
Ansökan Preem Kortavtal KFA sidan 9.
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Förmåner KFA

Handbok

pris

Beställ KFA:s egen Handbok för
konstnärer.

k o n ta k t k a n s l i e t

80 kr + porto

0737-07 05 55
kansli@konstnarsalliansen.se

Här finner du vad som gäller för att bilda företag eller vilka ekonomiska
regler som gäller vid moms och beskattning. Här finns material
om kommissionsförsäljning och upphovsrättsregler, om A-kassan,
arbetsmarknad för konstnärer, mönsterskydd och ersättningar till konstnärer
med mera.

Länka din hemsida

förmån

Som medlem får du länka din
webbsida från KFA.

k o n ta k t k a n s l i e t

Gratis för medlemmar

0737-07 05 55
kansli@konstnarsalliansen.se

Vi lägger in en länk till din webbsida under rubriken ”medlemssidor” på
KFA:s hemsida. Hör av dig till kansliet.

Tidningen Artär

förmån

I medlemskapet ingår
medlemstidningen Artär.

nummer

Gratis för medlemmar

Utkommer 2-3 gånger om året.
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Förmåner KFA

Nyhetsbrevet

förmån

Förbundets Nyhetsbrev ingår i
medlemsavgiften.

nummer

KFA hemsida

förmån

Medverka kostnadsfritt på
hemsidans medlemsgalleri.

medlemsgalleri

Gratis för medlemmar

Utkommer 5 gånger om året.

Gratis för medlemmar

www.konstnarsalliansen.se

På hemsidan finns även omfattande information om förbundets verksamhet,
samarbeten, aktuella händelser med mera.

Medlemsutställningar

u t s tä l l n i n g

Utställare delar på kostnaderna

Inbjuds till konstutställningar,
workshop med mera.

Medlemmar inbjuds kontinuerligt till olika konstutställningar, workshop med
mera under året. Utställarna delar på ev hyror, reklam och annonser.

14 (29)

KFA Förmånligt

2021 / 2022

Rabatter

Mölnlycke Bok & papper
10% på färg med mera för KFAmedlemmar.

Galleri Mölndal
10% för KFA-medlemmar.

k o n ta k t

Gunnar Runfors gränd 5-7
Mölnlycke
0702-13 37 45
e.kilnas@molnlyckebokopapper.se

k o n ta k t

Göteborgsvägen 1
431 30 Mölndal
031-87 10 32
070-603 67 75

Kaparens färg Göteborg

k o n ta k t

20% rabatt på hela sortimentet.

031-14 49 36

Välkommen till Kaparens Färg och Tapet.
Vi är färgbutiken i hjärtat av Majorna vid Stigbergstorget / Gathenhielmska
Reservatet i centrala Göteborg.

Decopotterycolour.se
15% för KFA-medlemmar.

Allmännavägen 5
414 60 Göteborg

Öppettider:
Mån–Fre: 10-18
Lör: 10-14

r a b at t k o d

Gilltig 2021

G3WB
Gilltig 2022

RJUY
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Rabatter

Arnolds Konst & Ramaffär
15% för medlemmar. Som
yrkesverksam konstnär får du
20% rabatt.

Björn Lundén AB

not.

Som medlem får du ett personligt
medlemskort hos Arnolds Konst &
Ramaffär.

k o n ta k t

www.blinfo.se

10% för medlemmar i KFA
på utbudet av böcker och
bokföringsprogram med mera.

IB Wahlström AB

k o n ta k t

10% rabatt till KFA-medlemmar.

08-15 19 10

Olofsgatan 10
111 36 Stockholm
www.ibwahlstrom.se

Vi erbjuder rabatt medlemmar som kan uppvisa medlemskort vid köp i vår
butik i Stockholm. Rabatten gäller ej köp via webben. På webben har vi inte
möjlighet att kontrollera medlemskap.

Farsta Glasmästeri AB
15% rabatt på inramningar.

k o n ta k t

Lysviksgatan 105
123 42 Farsta
08-94 90 90
08-94 97 97
info@farstaglas.se
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Rabatter

BGA
10% med rabattkod som gäller i
våra butiker och på www.bga.se

ABC Färgekonomi
20 % på all färg och tillbehör i
vår butik.

r a b at t k o d

Ange koden nedan i kassan:

konstnarsalliansen
Skulle det uppstå problem kan man alltid
höra av sig till kundtjänst så hjälper vi såklart.

k o n ta k t

Birger Jarlsgatan 65
113 56 Stockholm
08-673 70 75
tony@abcfargekonomi.se
www.abcfargekonomi.se

FÄRG.nu
12% till alla KFA-medlemmar.
Kontakta Konstnärsalliansens kansli för rabattkod.

r a b at t k o d

Kontakta Konstnärsalliansens kansli
webb

www.farg.nu

Gredelin Konstnärshandel

k o n ta k t

10% rabatt på sortiment.

011-12 46 30

Hospitalsgatan 13
602 27 Norrköping
www.gredelin.se

Vid uppvisande av medlemskort. Gäller ej inramning. Husqvarna Tyger och
Symaskiner – Gredelin Konstnärshandel.

www.husqvarnatyger.se
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Rabatter

Hammarö Ramverkstad

webb

www.hammaroram.se

Generella erbjudanden.
Vi levererar alltid fraktfritt vid order överstigande 800 kr för brev och
småpaket. 10% rabatt får man om man handlar över 2000 kr vid ett och
samma tillfälle. Denna rabatt kan inte kombineras med kampanjartiklar.

A-Ramar

k o n ta k t

10% rabatt på inramningar.

031-12 89 05

Första Långgatan 16
413 28 Göteborg
www.a-ramar.se

Gäller även passepartouter, uppfräschning av gamla ramar och reparation.
20% rabatt för de som har mer än 5 st inramning i samma storlek och
samma ram. Kom gärna förbi i butiken om du vill se vårt sortiment och
tjänster inom inramning och utställningar.

Ramverkstan på söder

k o n ta k t

10% på inramningar.

08-641 81 31

Katarina Bangata 25
116 39 Stockholm
info@ramverkstan.se

Verkstadstider:
Måndag–Torsdag: 10-17
Fredag: 10-16
Lunchstängt: 11.45-12.30
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Rabatter

Henrikssons
Konstnärsmaterial
5 % rabatt med rabattkod.

r a b at t k o d

kfa
k o n ta k t

032-15 14 00
www.henrikssonskonstnarsmaterial.se

Ulemo Rammakeri

k o n ta k t

10% rabatt för KFA-medlemmar.

031-18 28 36

Lagerbringsgatan 11
Johanneberg, Göteborg
anna@ulemo.se

Vi finns på Lagerbringsgatan 11 i Johanneberg, Göteborg, en tvärgata till
Victor Rydbergsgatan, mitt emot Johannebergskyrkan.
Öppettider: Måndag–Torsdag 8-16

Ninris Ramverk
10-15% rabatt på inramningar.

k o n ta k t

Smedjegatan 16
131 54 Nacka
08-556 11 000
0708-25 08 45
ninris@ninrisramverk.se
www.ninrisramverk.se

Brommaplans Papper

k o n ta k t

10% rabatt på konstnärsmaterial.

08-704 98 88

Drottningholmsvägen
168 73 Bromma

Vi erbjuder KFA-medlemmar 10% rabatt på allt som främst berör
konstnärsmaterial. Vi har brett utbud och sortiment av pennor. Det finns
också flera sorter av rit- och målarblock (inkl. akvarellblock).
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Rabatter

Bergevall Ramar AB
20% rabatt.

k o n ta k t

Högbergsgatan 25A
116 20 Stockholm
08-643 47 92
08-643 48 92
info@bergevallramar.se
www.bergevallramar.se

Galleri s:t Erik

k o n ta k t

10% rabatt.

08-31 01 89

Sankt Eriksgatan 79
113 32 Stockholm
www.galleristerik.se

Hammarby Konst

k o n ta k t

10% rabatt på inramningar.

08-124 494 73

Ringvägen 59
118 61 Stockholm

Konst och rambutik på Södermalm, Stockholm.
Öppet: Måndag–Fredag 11-17; Lördag 11-15

Rambutik Hammarby
Sjöstad

k o n ta k t

Hammarbyterrassen 24
120 63 Stockholm
08-124 494 72

Konst och rambutik på Södermalm, Stockholm.
Öppet: Måndag–Fredag 8-17; Lunchstängt 12-13
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Rabatter

A.Nobel och Berger
Ramar och Förgyllning
10% rabatt.

k o n ta k t

Döbelnsgatan 33
113 58 Stockholm
08-673 06 18
a.nobelochberger@gmail.com

1min från Rådmansgatan T-bana.

Ottos inramningar
10% rabatt.
Öppettider: 10-18 (måndag, tisdag, torsdag) 10-17.

k o n ta k t

Gibraltargatan 68
412 58 Göteborg
031-18 90 12
072-511 50 51
info@ottosinramningar.se
www.ottosinramningar.se

Ramkompaniet i Mölndal

k o n ta k t

Grossistpriser.

031-727 22 82

Göteborgsvägen 89
431 30 Mölndal
www.ramkompaniet.se

Vi är grossister och ni kan få samma priser som våra återförsäljare.

Björks Ram & Glasmästeri
10-15% rabatt på inramningar.
Ordinarie öppettider: Måndag–Torsdag 11-18; Fredag 11-17; Lunch 13-14;
Lördg 10-13. Sommaröppettider (1 juni–31 augusti): Mån–Fredag 11-16.

k o n ta k t

Erstagatan 17
116 36 Stockholm
08-640 51 52
0708-42 14 44
info@inramningar.com
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Rabatter

Artistbutiken

k o n ta k t

10 % rabatt.

info@artistbutiken.se

Franska vägen 9
393 54 Kalmar

Kreatima/Panduro

k o n ta k t

15% på konstnärsmaterial.

www.panduro.com

O P Konst & ramar
30% på inramningar och
konstnärsmaterial.

Kungsgatan 34
Stockholm

k o n ta k t

Carl Krooks Gata 33
252 25 Helsingborg
042-12 47 05
ulf@oskarpersson.se
www.oskarpersson.se

Jordi konstnärsshop
15% på konstnärsmaterial.

k o n ta k t

Stockholm
info@konstnarshandelnjordi.se

Masters

k o n ta k t

10% rabatt.

08-6427874

S:t Paulsgatan 14
Stockholm

22 (29)

KFA Förmånligt

2021 / 2022

Rabatter

Westers Artistmaterial

k o n ta k t

20 % rabatt.

036-16 87 80

Brunnsgatan 16
Jönköping
info@westersartistmaterial.se

Svenskt
Konstnärscentrum
10% rabatt.

Martinscolor Malmö
30% rabatt.

Sollentuna Ram
10% rabatt på utbudet.
Hör gärna av er eller hälsa på. Vi gör konstinramningar, säljer
konstnärsmaterial, har konstgalleri, med mera.

Nyans i Helsingborg
25% materialrabatt, på
oljefärger, grafikfärger.

k o n ta k t

Götgatan 11
Kristianstad
info@skcab.se

k o n ta k t

Webbaffär
www.martinscolor.com
info@martinscolor.com

k o n ta k t

info@sollentunaram.se
Öppettider:
Tis–Fre: 12-18
Lör: 10-14

k o n ta k t

Helsingborg
0707-477 55 59
ww.nyanshelsingborg.se
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Rabatter

Hägernäs Strands Galleri
10-20% rabatt.
Uppge KFA-medlemskap för 20% rabatt på kvalitetsinramningar,
passepartouter med mera och 10% rabatt på färdiga standardramar. Vi har
lång erfarenhet av inramningar och använder bara högsta kvalitet av material
och har även bästa pris på Artglass.

k o n ta k t

Catalinabacken 2
183 68 Täby
08-756 05 77
0735-30 70 87
info@hagernasstrandsgalleri.se
www.hagernasstrandsgalleri.se

Göteborgs Ramlist

k o n ta k t

Avtalade priser.

031-7090690

E.A. Rosengrens gata 4
Högsbo industriområde, Göteborg
ted.r@mlsit.se

Konstnärsalliansen har avtal med Göteborgs ramlist, vilket ger medlemmar
fördelaktiga priser. Ramar in allt och tar fram spännram på duk i särskilda mått.

Konstexpo
10% rabatt på material och
tjänster.

k o n ta k t

Österlånggatan 25
Stockholm
08-201510
info@konstexpo.se
www.konstexpo.se

Ljunbergs Artistbutiken
10% rabatt på
konstnärsmaterial.

k o n ta k t

Bredgatan 10
222 21 Lund
046-13 33 70
info@artisten.se
www.artisten.se
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Rabatter

Färg & Tapet i
Helsingborg
10% rabatt.
Uppvisa ditt medlemskort för rabatt på konstnärsmaterial och färg med mera.

k o n ta k t

Ängelholmsvägen 10
Helsingborg
042-19 84 69
www.fargotapethelsingborg.se

Yakobs Ram & Reklam

k o n ta k t

15% rabatt.

011-23 94 44

Stockholmsvägen 1
Norrköping
www.yakobbalko.se
louie.balko@gmail.com

Art of Veda
10% rabatt i butiken.

k o n ta k t

c/o Ateljé & Galleri Konstvinden
Jungfrusundsvägen 2
178 38 Ekerö
073-314 40 00
sara.olen@artofveda.com
www.artofveda.com

Galleri Svea

k o n ta k t

10% rabatt på hyran.

www.gallerisvea.com

Köpmansgatan 4
Gamla stan, Stockholm
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Entréer

tips

Uppsala Konstmuseum
Fri entré för alla.

Drottning Christinas väg 1E
752 37 Uppsala
018-727 24 79
www.uppsalakonstmuseum.se

Bror Hjorths hus

Uppsala

Fri entré för alla.

www.brorhjorthshus.se

Aine Konstmuseum

Torikatu 2
954 00 Tornio

Fri entré för professionella konstnärer.

+358 50-594 68 68

Regelbundet utställningar av museets egna samlingar, tillsammans med
intressanta tillfälliga utställningar.

aine.taidemuseo@tornio.fi

Gallen-Kallelamuseet

Gallen-Kallelas väg 27
Esbo

Fri entré för professionella konstnärer.
Gäller även medlemmar av KFA

www.tornio.fi/aine

010-406 88 40
www.gallen-kallela.fi/sv
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Entréer

förmån

Fri entré
Mot uppvisande av medlemskort

Aguélimuseet Norra Esplanaden, Sala
Göteborgs Konstmuseum och Konsthall Götaplatsen
Dalslands Konstmuseum
Eskilstuna Konstmuseum

not

De flesta konstmuseer i landet
erbjuder KFA-medlemmar fri entré
mot uppvisande av medlemskort.
Vi kommer även att arbeta för
att medlemmar i KFA kommer in
fritt på konstmuseer i Danmark,
Finland.

Färgfabriken Stockholm Östersund
Hallands Konstmuseum
Kristinehamns Konstmuseum
Kulturhuset i Stockholm Sergels torg
Liljevalchs Konsthall
Nordnorsk Kunstmuseum
Norrköpings Konstmuseum
Skissernas Museum
Varbergs Fästing och Museum
Vejle Museerne
Västerås Konstmuseum
Östergötlands länsmuseum Raoul Wallenbergs plats, Linköping
Liverpool Museums

förmån

Haugar Kunstmuseum
Fri entré för alla medlemmar.

k o n ta k t

Tønsberg
www.vestfoldmuseene.no

Du kan besøke alle utstillinger, familiedager og andre arrangementer
samt ta med deg inntil tre barn på familiedager gratis, mot å vise gyldig
medlemsbevis. Alle typer medlemskap gir rett til å ta med en gjest til halv
pris. 50% rabatt på museets egne publikasjoner.
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förmån

Reducerad entré
Mot uppvisande av medlemskort

Carl Larsson Gården Sundborn

50 kr entré för medlemmar (ord.145 kr)

Grenen Kunstmuseum Skagen

20 kr i entréavgift

Nordiska Akvarellmuseet Skärhamn, Tjörn

Halv entré mot uppvisande av medlemskort

Nationalmuseum Stockholm

Reducerad 20 kr till samlingarna.
Vid specialutställningar gäller reducerad entréavgift.

Prins Eugén Walemarsudde Stockholm

Medlem betalar reducerad entré 140 kr

Serlachiusmuseerna Finland

10% reducerad entré
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grafisk design

läs mer

Gustaf Elias Studios

Konstnärsalliansens hemsida

www.gustafelias.com

www.konstnarsalliansen.se

