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Vårens verksamhet inställd pga Corona-viruset! 

Corona-tider! 
Spånga Konstförening 

Medlemsavgift 
Vi hoppas naturligtvis att du  
ändå vill fortsätta vara medlem i 
föreningen. Vi påminner därför 
om att betala in medlems-
avgiften 250 kr snarast möjligt 
till vårt plusgirokonto 364881-3. 
Glöm inte att ange vem som 
betalar. 

 
 

 

Inställd utställning och vårens 
aktiviteter 

Spånga Konstförening 
Pg 364881-3 

www.spangakonst.se 

Konstnärerna Marita Olsson och Anne Sofie Englesson ställde ut i februari 
och sålde många verk. Besöket på Nya KS lockade många besökare trots 
virus-varning. Mycket intressant besök. 
 

 Tyvärr måste vi meddela att pga Corona-virusets härjningar 
och Folkhälsomyndighetens direktiv om begränsningar av 
sociala aktiviteter har vi i styrelsen beslutat att ställa in den 
planerade utställningen i april och flytta den till september. 
Då får vi verkligen hoppas att vi fått bukt med viruset. De 
aktiviteter vi hade planerat för våren blir också framflyttade 
till hösten.  
 
Den senaste utställningen blev mycket lyckad och båda 
konstnärerna fick sälja en hel del verk. Då blir det bra 
provision till föreningen också! 
 
Nu får vi ta hand om oss, ta sköna promenader i vårsolen 
och undvika onödiga resor och för nära fysiska kontakter. 
Vi önskar en GLAD PÅSK från oss i styrelsen och så ses vi 
förhoppningsvis efter sommaren. 
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MEDDELANDE NR 2 - 2020 SPÅNGA KONSTFÖRENING   

NYHET 
Konstverk till salu via vår hemsida 
Nu vill vi visa er många av de konstverk 
som föreningen fick som gåva av dödsboet 
från konstnärerna Oscar Paul och Harald 
Östergren, som var med och startade Spånga 
Konstförening.  
 
Vi lägger upp en del av dem på vår hemsida 
till försäljning. Behållningen går direkt till 
föreningens inköp av verk till utlottningen.  
 
Varje verk har fått ett nummer och det står 
angivet teknik, storlek och pris under varje. 
Om ni är intresserade av att köpa något verk 
så skickar ni email till vår kassör Agneta 
Ryger på email-adress aryger@telia.com, 
anger vilket nummer verket har. Du blir 
sedan kontaktad av henne för att komma 
överens om hur leverans och betalning sker. 
De flesta av verken är utan ram, men med 
passepartou. 
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