
Hej allihopa, 
nya ordföranden 
har ordet!
Nu har vi ny styrelse och ordfö‐
rande. Tre nya och fem redan inval‐
da. Fyra kvinnor och fyra män. Tre 
stycken är födda utanför Europa. 
Åldersspannet är 21 – 79. Sex styc‐
ken har professionell konstnärlig ut‐
bildning  Så ska en styrelse se ut!

Kort om mig
Jag är ut bildad sångpedagog och operasångerska och var 
anställd som sångpedagog på Ekerö Kommunala musik‐
skola under 7 år och som operasångerska på Stora Tea‐
tern i Göteborg under 5 år. Jag har också (bland annat) 
läst musikvetenskap och dramatik på universitet. Jag har 
gett en mängd kyrkokonserter runt om i landet. Under 
de senaste 30 åren har jag ägnat mig åt talarkonsten 
genom föredrag och utbildningar i retorik, röst och 
kroppsspråk och har skrivit boken Kliv fram, ta plats och 
tala! (Forum). Skriver också poesi och har gett ut dikt‐
samlingen Guldet gömt i berget är ändå guld (Recito). 

Måleriet startade mer regelbundet för drygt 10 år 
sedan. Tillbringade många sommarveckor på Öland i 
frihet och glädje med målande enligt Vedic Art. Läng‐
tan efter mer teknik tog mig till Nationalmuseums 
konstkurser och till Edsvik där jag nu har målat regel‐
bundet sedan 2011. 

Nog om historien – nu till framtiden.
Det som är roligt, och ibland frustrerande, med före‐
ningar är att varje ordförande sätter sin egen prägel på 
arbetet. Jag har funderat på vad mitt anslag kommer att 
vara och kommit fram till att jag vill satsa på konstnä‐
rerna i föreningen. Styrelsen är med på detta så vi 
kommer att ordna utbildningar och föredrag av olika 
former. Till exempel ateljésamtal i Ösbystugan, kurser 
och föredrag där vi utvecklar vårt konstnärskap, ge‐
mensamma besök i olika konstnärers ateljéer, galleri- 
och museibesök, tips på jurybedömda utställningar, 
tips på intressanta konstkurser av olika slag. Självklart 
kommer vi att ha publika arrangemang också framfö‐
rallt i vår fina Ösbystuga. Till exempel medlemmars 
och andras utställningar, kurser, Ljus i Mörkret och Jul i 
Mörkret. Förhoppningsvis vill någon fortsätta med det 
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mycket populära konstkaféet som Tina Frid anordnade 
under maj månad. 

Det jag främst vill slå ett slag för i det här nyhetsbre‐
vet är utställningar i Ösbystugan som är FRITT för 
medlemmar. Det har visat sig att många tycker det är 
väldigt roligt att titta in på väg till promenaden runt 
sjön eller före kvällsbadet. Alla som har ställt ut har sålt 
riktigt bra. Så det är verkligen inte bara för ”oss”. Ni får 
gärna tipsa andra konstnärer också men då kommer vi 
att ta ut en liten avgift – om de inte blir medlemmar 
förstås.

Det här är mina tankar om föreningens framtid just 
nu. Men det allra viktigaste är ert engagemang! Utan er 
medlemmar finns ingen förening. Jag vill väldigt gärna 
att ni kommer med förslag på aktiviteter som ni vill 
vara med att arrangera. Viktigt är dock att det handlar 
om konst i någon form. Just nu är vi ett tiotal medlem‐
mar som är aktiva och drivande och ibland känns det 
lite tungt. Vi vill ju också hinna med vår egen 
konstutövning och att utvecklas där.

Så varmt välkomna att delta i arbetet med att skapa 
den livliga och dynamiska förening som vi är i dag! Nu 
tar vi nya tag – tillsammans!  

Marie-Louise Zeisig
Ordförande, föreningen Danderyds Konsthall

Ljus i Mörkret 2018
I år var Ljus i Mörkret fördelad på 3 områden runt 
Ösbysjön med ”vattenlivet”, ”jordlivet” och ”luftlivet” 
som tema. På varje område försökte vi ha så många 
konstarter som möjligt med måleri, ljusinstallationer, 
musik och performance, samt konst utförd av barn från 
olika skolor i Danderyd.

Som vanligt hade vi tur med vädret och den här 
gången kunde vi räkna 870 besökare vid grinden till 



Fafnervägen. Vi tror dock att det handlade om cirka 
1000 då många besökare även kom från Kårevägen.

Efter eventet gjordes en utvärdering där det fram‐
kom att besökarna saknade lasershowen som vi hade 
förra året. Många föredrog också att installationerna 
skulle sträcka sig hela vägen runt Ösbysjön och inte 
enbart på 3 områden. Några ville ta bort invigningen. 
De uppskattade att maten bestod av andra rätter än 
korv men att det behövdes flera som hjälpte till då det 
blev långa köer för att handla mat. Alla tyckte det var 
trevligt att det fanns musik på olika ställen och inte 
enbart på stora bryggan. Konstlotteriet och samlingsut‐
ställningen vid stugan uppskattades också. 2018 var sista gången som jag projektleder Ljus i 

Mörkret. I fortsättning blir det Yousif Alyassin som tar 
hand om det. Yousif är en kreativ, arbetsam, positiv och 
tålmodig ung själ som säkert kommer att dra ungdo‐
mar till eventet och ta det till en ny nivå.

För mig har det varit en fantastisk erfarenhet och 
stort nöje att samarbeta med alla konstnärer, skolor, 
barn, kommunen och framförallt att se alla glada an‐
sikten både på deltagare och besökare. Ljus i Mörkret 
blir ett av de bästa minnena i mitt liv!

Ana Gaines

Årsmötet 2018
Den 8 november ägde årsmötet rum i Stocksunds 
Scoutstuga. Där fick trettiofem medlemmar mingla och 
äta en god och vällagad buffé.

När alla var mätta och belåtna presenterades redo‐
visningen av året som gått. Vi konstaterade att för att 
vara en liten förening har vi ordnat otroligt många 
aktiviteter och att fler och fler medlemmar medverkar i 
vad vi gör. 

Under mötet presenterades också den nya styrelsen 
som nu består av ordföranden Marie-Louise Zeisig, 
viceordföranden Ana Gaines, sekreteraren Birgitta 
Trolin, kassören Kåge Klang, ledamöterna Georg Trolin 
och Mohammad Ali samt suppleanterna Yousif 
Alyassin och Inger Åhr.

Det var ett minnesvärt årsmöte och stämningen var 
glad och mycket trivsam.

För min del vill jag tacka för förtroendet när jag blev 
vald ordförande, för allt  stöd från medlemmar och 
styrelsen, för en lärorik erfarenhet och för förtroendet 
jag får nu som vice ordförande. 

Jag ser framemot kommande ”mandat” med Marie-
Louise Zeisig i spetsen. Hon och den nya styrelsen 
kommer att vara en fantastisk ledningsgrupp.

Ana Gaines
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Presentation Kåge
Kåge Klang, kassör i föreningen, bild och ljudkonstnär.

Arbetar med animation, stenhugg, tecknande, 
namngivningar och begravningar, bokkonst (ej konst‐
bok, alltså), måleri och ljudskapelser.

Min ambition sedan föreningen blev till är att, som 
vårt förmätna föreningsnamn antyder, sätta en 
konsthall i kommunen.

Det präntar in att kommunen förr eller senare måste 
ge med sig.

Med våra ambitioner och förverkligade idéer visar vi 
kommunen att kulturutövare inte är en belastning.

Kulturen behövs utvecklas, inte avvecklas.

Kåge Klang

Presentation Yousif
Yousif Alyassin är en 22 år gammal konstnär med ut‐
bildning från Konstinstitutet i Irak och som nu bor i 
Stockholm. 

Förutom måleri, skriver och skapar han konstpro‐
jekt med film, design, skulptur och grafik. Han har haft 
utställningar i Irak och i Sverige har bland annat 
presenterat projektet ”I can't find my bag” i Moderna 
Muséet och Kulturhuset i Stockholm. 

Yousif flyttade till Sverige år 2015 och jobbar nu som 
lärarassistent och fortsätter med sina studier för att få 
lärarexamen i Sverige. 

Han är medlem i föreningen Danderyds Konsthall 
och medverkade i Ljus i Mörkret 2017 och 2018.

Yousef Alyassin

Jul i mörkret i dagarna 2
12 medlemmar anmälde sig och 10 ställde ut. DK sålde 
alkoholfri glögg, pepparkakor och lussebullar vilket var 
mycket uppskattat. Utanför stugan stod miss Ösby och 
välkomnade i en julgransklänning med dekorationer av 
snöbär till pärlhalsband och nypon i midjan. Där fanns 
också fantasifulla fågelholkar till salu. Inne i stugan 
såldes dekorativ konst, ljus, julkort, blästrat glas, 
keramik och smycken och mycket annat. Tusen tack 
alla som medverkade och alla som kom förbi! Vi plane‐
rar redan nu inför nästa Jul i Mörkret.’

Tina Frid

Läget med Berga gård
Intresseanmälan för att hyra Berga gård skickades till 
Danderyds kommun maj 2017.

I och med att vi hade visat intresse för fastigheten 
blev vi i slutet av augusti kontaktade av Anne-Christine 
Bäverlind från SkandiaMäklarna som informerade oss 
om att de hade fått i uppdrag att hyra ut Berga gård. Vi 
fick ett prospekt och vi besökte fastigheten.

Den 13 september skickade vi en ansökan om hyres‐
befrielse för Berga gård till kommunen via 
SkandiaMäklarna. En begäran om komplettering skic‐
kades från kommunen via SkandiaMäklarna till oss den 
12 oktober. Som svar på detta skickade vi 19 oktober 
dokumentet ”Föreningen Danderyds Konsthalls vision 
och mål för Berga gård som kulturcentrum i Danderyds 
kommun”.

Allt detta resulterade i att vi blev kallade till ett möte 
23 november med Kerstin Hassner – Kultur och biblio‐
tekschef i Danderyds kommun. Hon informerade oss 
om att kommunen inte kan sponsra hyran till Berga 
gård samt gav oss rådet att kontakta David Grind som 
ansvarar för de kommunala fastigheterna och 
Djursholm AB.

Den 3 december skickade vi ett mejl till David 
Grind med begäran om ett möte för att prata om Berga 
gård och andra fastigheter. Vi fick svar där det framgår 
att varken kommunen eller Djursholm AB kan subven‐
tionera hyror eller ge befrielse från hyran. Däremot fick 
vi tipset att då de har en hyresgäst kan vi ta kontakt 
med denna och se om det finns möjligheter för oss att 
samarbeta. Beslut om framtida hyresgäst tas i början av 
nästa år.

Det är tydligt att kommunen inte är intresserad av 
att ha ett kulturcentrum. Däremot kommer det att 
finnas ett större område mellan det nya biblioteket och 
kommunens kontor i Mörby Centrum där man 
kommer att ha möjlighet att ha utställningar. Där 
kommer även att finnas ett par konferensrum som 
föreningarna i Danderyd kan använda sig av.

Vi ser i alla fall framemot ett möte med David Grind 
för att se vilka andra möjligheter finns utöver Berga 
gård och kämpar vidare. 

Ana Gaines
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Medlemsinfo
Vi ökar i antal medlemmar, nu är vi 99 st. Kontrollera genast att du har betalat 
årsavgiften. Det är några som inte har gjort det ännu  :(

Den nya styrelsen har beslutat att inte använda medlemskort. För att ta del av 
medlemsrabatter: hänvisa till ditt namn på hemsidan under fliken medlemmar.

Vi har tre medlemskategorier
• Fullt medlemskap. Här får man information och inbjudningar att medverka 
vid föreningens olika aktiviteter, erbjudanden till rabatterade kurser, event, 
konstnärligt material, m.m.
Medlemsavgiften är 350 kr/år

• Stödmedlem. För medlemmar som stödjer föreningen. Dessa medlemmar får 
information och inbjudningar till föreningens olika aktiviteter.
Medlemsavgiften är 100 kr/år

• Ungdomsmedlem. Riktad till ungdomar under 25 år. Vi vill gärna att ungdo‐
mar blir intresserade av konst i alla former. De får samma förmåner som ett Fullt 
medlemskap med information och inbjudningar att medverka vid föreningens 
olika aktiviteter, erbjudanden till rabatterade kurser, event, konstnärligt mate‐
rial, m.m.
Medlemsavgiften är 50 kr/år

Alla medlemskap betalas i januari. Bankgiro 544-6190.
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