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I höstas tilldelades Edsviks Konstvänner Sofiapriset 2016 för 
sina ideella insatser att i samverkan med Edsviks Konsthall arbeta för 
att tillgängliggöra konsten och kulturen i Sollentuna samt för att verka 
för Edsvik som en kulturell mötesplats.

Sofiapriset är en hedersbelöning som tilldelas personer eller organisationer för insat-
ser inom kulturområdet i Sollentuna. Utmärkelsen består av en sköld från 1766 med 
Sofia Magdalenas initialer samt ett inramat diplom.
   Skölden ingick i en äreport som mötte kronprins Gustav och prinsessan Sopfia 
Magdalena på gränsen till Sollentuna under deras Eriksgata genom Sverige. Sofiapriset 
instiftades av kulturnämnden 1985 i Sollentuna som hedersbelöning för insatser inom 
kulturområdet.
   Listan över tidigare års pristagare omfattar de flesta kända kulturpersonligheter i 
Sollentuna. De första att mottaga priset 1985 var Gunhild Lindgren och Inge Inge-
marsson. Bland personer som mottagit priset märks Boris Kuno, Nils Göransson, 
Gösta Ask, Kurt Romberg,  Anna-Lisa Nyreröd, Sven O. Bergqvist (postumt), Wilhem 
von Essen, Christer Lingström, Ricardo Donoso,  Annika Holmberg, m. flera. Bland 
organisationer finns MC Collection,  Musik i Kummelby, Sollentuna Hembygdsförening 
och nu senast 2016 Edsviks Konstvänner.

• Edsviks Konstvänners
ordförande Lars-Eric Holm 

var på plats på Edsbergs 
slott och tog emot priset. 

Här framför äre-
portsskölden.

   • Totalt delar Sollentuna 
kommun ut 130 000

kronor i stipendier och 
utmärkelser årligen. 

Det stora kulturstipendiet 
2016 gick till konstnären 

Pär Strömberg

Årsmötet 2017  hålls traditionsenligt i Edsviks Konsthall den 
23 mars kl. 18.00. 
   Du som tänker delta i årsmötet ska anmäla dig till Ulla-Britt de Marchi per telefon 
070-54 59 274 eller med e-post ulla-britt.de.marchi@telia.com.  för att det ska finnas 
stolplatser till alla samt att antalet beställda smörgåsar och drycker ska stämma med 
antalet besökare.
   För att delta i konstlotteriet efter årsmötesförhandlingarna måste årsavgiften 2016 
vara inbetald. Årslotteriet består som tidigare av två avdelningar, en för medlemmar 
med betald avgift och en som lottas ut på besökarnas biljetter. Om du inte kan närva-
ra personligen finns möjlighet att lämna in en ansökan med ombud för att delta i det
stora lotteriet.
   Handlingar till årsmötet kommer att finnas på plats i konsthallen.

Välkomna till   årsmöte 2017!

Edsviks konstvänners 
ordförande Lars-Eric 
Holm med decharge-
ordföranden
Marianne 
Lundqvist 
vid fjolårets årsmöte.
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Besök  på Stukatörens Hus den 15 februari.
   Stukatörens Hus  uppfördes av Axel Notoni 1882-83 både som bostad och för att 
visa upp hans konst. Stucken, som utförs av en blandning av gips, cement och lim, 
kunde lätt utformas till dekorativa figurer, som var denna tids högsta mode. 
   Byggnaden, vars arkitekt är Valfrid Karlson, ligger på David Bagares gata på Norr-
malm. Våningen inköptes 1992 av Samfundet S:t Eriks, som överlämnade den som 
gåva till Stockholm stad.  

VISNINGAR/
UTFLYKTER

8	

8	Med hälsning från
Sofiapristagaren 
2002 tillsammans 
med Christina 
Frohm.

Edsvik konsthall   är inne på sitt 12:e verksamhetsår med 2017.
    Årets programblad, designat Sandra Wikström, har tillkommit med stöd av Sol-
lentuna kommun och en rad sponsorer. Mycket talar för  ett nytt spännande kon-

står med konstnärer som Thomas Qvarsebo, Maria Lilja, Boris Culjat mefd flera. 
Konsthallens största projekt 2017 blir utställningn ”Black Star”, som tillägnas Roj 
Friberg, David Bowie och Leonard Cohen, volka alla lämnade oss under fjolåret.
Konstnärer som gjort djupa avtryck i våra själar.
     Medverkande i denna utställning, som visas i konsthallarna Öst 1 ochh II
19 augusti till 24 september är Roj Friberg, Odd Nerdrum, Marianne Heyer-
dahl, Vladimir Velicovich, Antonio Briceno och Tom Kretesen. Missa inte då att 
besöka konsthallen. För övrigt arrangeras Edsvik Art Fair 2017 21-23 april, 
Konstskolans examensutställning 20-24 maj, akvarellmässa 1 - 9 juli samt 

Höstsalongen 2017 30 september-5 november. 
              Just nu i skrivande stund pågår i Konsthall Öst 1 och II skulp-
turutställning med Thomas Qvarsebo som avlöses 25 februari-19 mars 
av Eva Björk Hamnes akvarellutställning. I Öst II två startar utställning-
en ”Linia, Textura et Forma” den 25 februari och pågår till den 19 mars.
 
Bild t. höger: Quarsebos skulptur av Olof Palme, som bland annat finns på 
Sveriges Riksdag

På Galleri Aniara  i Sollentuna 
Bibliotek ställer Jonathan Josefsson ut ett antal textiler 
och mattor i form av väggbonader. 
   Här ett exempel.  

Konstlotteriet 2017
   Bilder på inköpta konstverk, som lottas ut på 
årsmötet den 23 mars, finns inlagad på vår hemsida 
under adress: www.edsvikskonstvanner.se
   Gå gärna in och titta i förväg så är du bättre 
förberedd innan utlottning sker.
   Ett av inköpta konstverk är Staffan Tolséns 
oljemålning här intill: 8	

P S!  Du har väl betalt din medlemsavgft för i fjol?                   
          Vi saknar några medlemsavgifter. Bg: 5431-4026
                    Viktigt om du vill vara med i konstlotteriet. Producerad 17-02-08 LGL


