
 

 

Vi har bokat in en guidad visning av 
Rettigska huset på Villagatan 3, den 29 
november kl 14.00. Vi får ca en timmes 
visning av familjen Rettigs våning, som 
enligt donationen till Vitterhetsakademien 
ska bevaras i oförändrat skick och hållas 
tillgänglig för besökare. Våningen är 
möblerad i sekelskiftesstil. Kostnad 100 kr 
/pers. Anmäl till Lisbeth Siewertz på tel: 
070-407 8133 eller siewertz@hotmail.com 
senast den 22 nov. Betalning sätts in på 
vårt plusgirokonto 364881-3. Minst 15 
personer behöver vi vara och max 25. Vi 
träffas utanför kl 13.45. 
 
 

Julvisning av Stuckatörens 
våning 1880 
 
I ornamentbildhuggaren Axel Notinis 
våning på David Bagares gata 10 visas ett 
borgerligt hem i slutet av 1800-talet. Axel 
Notini var en av de främsta stuckatörerna 
i det sena 1800-talets Stockholm. Hans 
eget hus är utsmyckat med stuckatur såväl 
utvändigt som invändigt. Hit tog han 
tilltänkta kunder för att visa prov på sin 
yrkesskicklighet. Idag är stuckaturen 
återställd i ursprungligt skick och 
våningen är inredd som ett typiskt 
borgerligt hem. Besökaren får bl a se hur 
salong, herrum och sängkammare kunde 
se ut hos borgarklassen i juletid. 
 
Anmäl dig senast den 6 december till 
Monica Mattson via email på 
monica.mattson@comhem.se eller 
tel 070-403 91 31. Vi träffas utanför  
kl 14.45 på David Bagares gata 10. 
Betalningen 100 kr/pers sker till vårt 
plusgirokonto 364881-3. Vi kan max vara 
20 personer, så först till kvarn…. 

Kom ihåg datumen! 

Dags för  
ny utställning 
och utlottning 

Utställning med  
John Eyre, Carina Moberg-Eyre 

och Mollie Albertsson  

Vernissage 

11 november  
kl 14.00-16.00 
 
Servering  
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Utlottningsmöte  
 
25 november  
kl 14.00 
Kaffeservering  
fr 12.30 

Rettigska huset 
29 november kl 14.00 

 
Snart är det dags för konstföreningens höjdpunkt, det spännande 
utlottningsmötet, där vi har ganska stor chans att vinna en tavla, 
en skulptur eller ett konsthantverk. Men innan dess är det 
vernissage den 11 november där John Eyre, Carina Moberg-
Eyre och Mollie Albertsson ställer ut sina verk (se vernissage-
kort). Utlottningskonsten kommer att hängas först den 24 
november. Vi serverar kaffe & kaka och ost & vin under 
vernissagen 11 november och kaffe med hembakade äppelkakor 
under utlottningsdagen 25 november. 

Besök på Rettigska Huset  

Julvisning 
Stuckatörens 
våning 
15 dec kl 15.00 

Juldukning i Stuckatörens 
våning 
 

Sekelskiftesmöblering 
Rettigska Huset 
 

Spånga Konstförening 
Pg 364881-3 

www.spangakonst.se 



 

 

MEDDELANDE NR 4 /2017 

2 

 

Medlemskort 
Själva utlottningen börjar kl 14.00. Vi öppnar  
kl 12.30 så att ni hinner ta en kopp kaffe med 
hembakat bröd och titta på konsten innan.  

För att det ska gå så smidigt som möjligt under 
utlottningen vill vi undvika att styrelsen har hand 
om alla fullmakter för dem som inte kan närvara. 
Därför ber vi er att i första hand lämna ev fullmakt 
till annan medlem som kan bevaka era intressen 
under utlottningen. Om det inte går kan styrelsen ta 
hand om fullmakten och då ska den vara oss 
tillhanda senast 20 november så att vi har en chans 
att organisera det hela. I år hade vi inte möjlighet att 
hänga konsten en vecka innan. Det är bara under 
fredag eftermiddag (24/11)  och lördag 25/11 från 
12.30 som utlottningskonsten kan ses. 

Skicka fullmakten i så fall till 
christina.carinder@gmail.com eller med vanlig  
post till Christina Carinder, Björnbodavägen 21,  
162 44 Vällingby. Fullmakten ska inte lämnas till 
Spånga församlingshus. 

Julen närmar sig och ett julklappstips är  
ett medlemskap i Spånga Konstförening.  
Vi har presentkort med kuvert för 250 kr 
(2018) till försäljning under vernissage och 
utlottningsmöte. Eller varför inte köpa en 
tavla som julklapp under vernissagen? 

Hoppas vi ses då! 

Utlottningsmöte  
Vi påminner om att vi har slutat att skicka ut 
medlemskort.  Alla som är med i föreningen och har 
betalt står med på vår medlemslista med medlems-
nummer. Under utlottningen ropas både namn och 
nummer ut när vi drar vinsterna. Man behöver 
alltså inte komma ihåg sitt medlemsnummer. 

Ni som inte betalat ännu får en påminnelse i detta 
utskick. Om ni anmält att ni vill ha utskick via 
email får ni påminnelse den vägen. Ni som får brev 
får en röd lapp som påminnelse. Får ni ingen 
påminnelse har ni alltså betalt avgiften och deltar i 
utlottningen. Om det är några oklarheter ang. 
betalningen, kontakta kassören Agneta 0735-
116655. Det är många som valt att få utskicket via 
email och vi ser gärna att fler anmäler sig. Det blir 
betydligt billigare och lätthanterligare ! 

Som meddelat tidigare (nr 1, 2016) kommer vi att 
hantera ev dubbla inbetalningar eller om ni betalat 
för mycket som en gåva till föreningen. Betalar ni 
för lite får ni information om det innan det är dags 
för utlottning. Vi ber er därför att vara noga med 
summan ni betalar, 250 kr, för ett års 
medlemskap. 

Alla nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till 
föreningen. Tipsa gärna vänner och bekanta att 
information om oss finns på vår hemsida 
www.spangakonst.se 

Rettigska Huset på Villagatan 3. Vi gör ett besök här 
den 29 november kl 14.00. Anmäl dig till Lisbeth 
Siewerts på kontaktuppgifter på framsidan av detta 
meddelande. 

Tips på egna aktiviteter 
16 sep – 21 jan - Form och färg – André Lhote och 
Svensk Kubism på Waldemarsudde. 
www.waldemarsudde.se 
 
13 okt – 1 apr - Vin & Spritmuseet visar utställningen 
”Under ytan” med verk av Bertil Vallien som visar en 
mindre känd och mörkare sida av konstnärskapet som 
publiken aldrig tidigare har fått ta del av. 
www.spritmuseum.se 
 

Vid besöket hos Handarbetet vänner 
berättade Carola Hedqvist om hur det gick 
till då HV tillverkade den stora textila 
utsmyckningen till Riksdagens plenissal.  Interiör från Stuckatörens våning som vi 

besöker den 15 december kl 15.00 på Villagatan 
3. Anmäl till Monica Mattson på 
kontaktuppgifter på framsidan av meddelandet. 


