
	  
Namnet	  på	  de	  som	  vunnit	  i	  kvartals	  lotteri.	  
Rolf	  Gunnar	  Andersson	  
Annmarire	  Bergström	  
Birgitta	  Folke	  
Karin	  Hillichius	  
Grattis!	  
	  
Namnen	  på	  vinnarna	  i	  medlems	  lotteriet	  
Christer	  Sjöberg	  Gävle	  1	  
Ingrid	  Grundberg	  Gävle	  2	  
Elsa	  Berg	  Gävle	  3	  
Susann	  Snabb	  Gävle	  4	  
Björn	  Larsson	  Sandviken	  5	  
Ulla	  Wahlberg	  Gävle	  6	  
Margit	  Karlsson	  Gävle	  7	  	  
Anita	  Gåsberg	  Gävle	  8	  
Csilla	  Strid	  Gävle	  9	  
Mait	  Blomberg	  Gävle	  10	  
Christina	  Öster	  Rangrost	  Gävle	  11	  	  
Lena	  Skog	  Gävle	  12	  
Håkan	  Anderssson	  Gävle	  13	  
Pamela	  Törn	  Skoglund	  Gävle	  14	  
Ulla	  Besson	  Gävle	  15	  
Ingegärd	  Skogqvist	  Gävle	  16	  	  
Agneta	  Stål	  Gävle	  17	  	  
Reijo	  Göthe	  Gävle	  18	  
Peter	  Blank	  Hudiksvall	  19	  
Ingrid	  Forsgren	  Gävle	  20	  
	  
Konstverken	  finns	  på	  plats	  på	  Silvanum	  från	  och	  med	  
Den	  21/3	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	    

 
Föreningen har haft turen att vinna konstverk bl.a. från Sveriges 
konstföreningar 
En litografi av konstnären Ingegärd Möller och turen var med oss igen 
och vi vann även ett verk av Lars Westerman på medlems lotteriet på 
Galleri K. 
Jag vill berätta att man har öppnat ett konsthantverks affär i Gävle den 
heter Kollakolla och ligger på Slottstorget 5 öppettiderna är månd-fred 
10.30�18.00 lördagar 10.30�14.00 
Telefon till affären 0722629718 
Vi är ju inte så vana att kunna inhandla konsthantverk här så det känns 
extra spännande. 
Hoppas att vi syns på årsmötet och jag önska er alla en trevlig vår 
Ordf. Kiki Larsson tel.0733649106 
 
Bilderna är från Länskonst i Hudiksvall 
	  

	  

	  
	  

	  



	  

	  

	  LänsKonstNytt 
Gävleborgs	  Läns	  Konstförening	  Box	  
1308.	  80137	  Gävle.	  Plusgiro:	  130453-‐4 Länskonsten
	  
Vår	  2015-‐03-‐05 

Ordförande	  har	  ordet.	  
	  
Nog	  har	  väl	  våren	  kommit?	  
	  
Mycket har hänt sedan vi sist hördes. Vi har ju haft 
vår årliga Länskonst och som ni säkert vet så var den 
uppe i Hudiksvall. Länskonsten fick ju fantastiska 
recensioner och jag tror att det var ovanligt många 
besökare. 
Lokalen på Galleri 316 kubik var ju inte så stor men 
ibland kan ju ett litet format vara bra. Hängningen 
var väldigt bra och konstverken slapp trängas. Vi 
kommer att göra en konst resa nu i vår och vi skickar 
med information. 
Vi kommer snart att ha årsmöte det blir lördagen den 
28 mars kl.13.00 
Furusalen på Silvanum som vanligt vi bjuder 
naturligtvis på kaffe och vi har även bjudit in Bengt 
Söderhäll som kommer att kåsera. 
Som vanligt kommer vi att ha dragning av närvaro av 
lotteriet. I år har vi så många fantastiska konstverk i 
medlemslotteriet. 
Vi har även haft kvartals dragning igen och jag 
kommer att skriva vilka som hade turen denna gång 
att vinna. 

 

Ni som fortfarande inte har betalat er medlemsavgift 
snälla gör det så vi får in pengar till konstinköpen som 
vi tycker är så viktiga. Vi tänker som vanligt på 
miljön och vill därför få in flera mejl adresser även 
om många varit duktiga och skickat in.  

Skicka in dem till landen.liss@comhem.se 
Plusgiro:130453-4��� Avgiften är 200kr person och 350 för 
par!                           
Ordf. Kiki Larsson 0733649106, krukmakeriet@spray.se 
Vice ordf. Agneta Roström  
Sekreterare: Liss-Britt Landin 0703423640, 
landen.liss@comhem.se 
Medlemsansvarig. Kerstin Lund 
Rese ansvariga. Marian Minell och Birgit Isacsson 
Kassör. Inger Skjöld 
Layout. Shashi Berglund 
Glöm inte att titta på hemsidan 
www.gavleborgslanskonstforening.se ���  


