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Hösten på Café Länsmansgården Välkomna till oss, 
ät en god lunch, fika med våra goda bakverk eller vår 
hemgjorda glass.

Hos oss kan du vara säker på råvaror av bra kvalitet. 
Vi har tagit ställning och använder ekologiska råvaror, 
svenska mejeri- och köttprodukter samt svenska 
bär och grönsaker i säsong. Under hösten/vintern: 
Surströmmingsbuffé, Afternoon tea, Brunch och Julbord. 
Se hemsidan för information, datum, pris och bokning.

Trädgården är öppen för besökare årets alla dagar. 
Förutom de härliga blomstersängarna finns bl.a. 
köksträdgård, örtagård, en utställning med Upplands 
bergarter, Barnens trädgård och visningsbikupa. 

Konsthantverksstugan Där finns många fina presenter  
av 12 konsthantverkare och återbrukare i Österåker.

Antikboden flyttar från Mangårdsbyggnaden tillbaka  
till den nyrenoverade röda stugan i september.

Skapande i Mangårdsbyggnadens kök Där finns 
material tillgängligt så att man kan rita och måla på  
egen hand.

Visningar av pågående utställningar lör- och söndagar  
kl. 13.00 i Konsthallen och kl. 14.00 i Mangårds-
byggnaden. Gruppvisningar av utställningar och träd-
gården vid andra tider bokas per telefon 070-307 31 95.  

Konferenslokal Hyr vår fina konferenslokal för möten  
för upp till 15 personer. Kaffe och lunch ingår.  
Ring 070-757 17 45 för att boka. 

Bli medlem i Österåkers Konstförening och få 10% 
rabatt på all konst du köper på våra utställningar samt 
på Frameland vid inramningar. Du får även delta varje 
år i ett konstlotteri. Det är enkelt! Sätt in 300 kr på 
plusgirokonto 65 09 78-0 och glöm inte att ange ditt 
namn och email adress.

Öppettider Lördagar och söndagar kl. 12-16  
Stängt under Jul och Nyår.

Adress Kantarellvägen 12 i Åkersberga länsväg 276

Följ oss på Facebook 

För mer information www.osterakerskonsthall.se
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CAFÉ    TRÄDGÅRD             KONSTHANTVERKSSTUGA   ANTIKBOD

HÖST 2017

26 aug Annika Alm, skulptur. 
16 sept Kristina Almström, måleri. 

23 sept  Siden, Sammet, Trasa och Lera.  
 Broderi, väv och keramik från   
 hela världen.
7-8 okt Konst i Roslagen.

14 okt Björn Ståbi, måleri.

21 okt Göran T Karlsson, abstrakt måleri.

11 nov Eva Österman, måleri.

18 nov KRO, Oväntade möten. Näring  
 som konst – konst som näring.  
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26 aug Annika Alm, skulptur. INVIGNING kl 13.00.   
 Utställningen pågår tom 17 sept.

3 sept Höstmarknad på hela gården.

9 sept  För barn kl. 13.00 Vilda kompisar i    
 trädgården inför vintern med Linda Wirén. 

9 sept  Surströmmingsbuffé från 18.30.  
 OBS! Föranmälan. Se hemsidan för mer information.

16 sept  Kristina Almström, måleri.   
 INVIGNING kl 13.00. Utställningen pågår tom 1 okt.

17 sept För barn Skapande med naturmaterial  
 med Carina Haganius. 

23 sept  Siden, Sammet, Trasa och Lera. Broderi,  
 väv och keramik från hela världen.  
 INVIGNING kl 13.00. Utställningen pågår tom 15 okt.

24 sept Stickcafé kl 12-16.

1 okt För barn Tryck med Lea Vaatovaara.

4 okt  Jag, Claude Monet kl. 13.00 Konstfilm  
 baserad på Monets verk. Visas på bion, Folkets Hus. 

7-8 okt Konst i Roslagen
14 okt Björn Ståbi, måleri. INVIGNING kl 13.00.   
 Utställningen pågår tom 5 nov.

15 okt För barn kl. 13-15 Holktillverkning med  
 Linda Wirén. Se hemsidan för information och anmälan. 

15 okt Afternoon tea på Café Länsmansgården.  
 Se hemsidan för mer information.

21 okt Göran T Karlsson, abstrakt måleri.  
 INVIGNING kl 13.00. Utställningen pågår tom 12 nov.

22 okt Stickcafé kl 12-16.

24 okt KONSTFÖRENINGENS 60 ÅRS JUBILEUM  
 kl. 18.30 OBS! Föranmälan.

 Anna Toresdotter, Föreläsning om  
 Konst och hälsa. 
 Österåkers Konstnärer berättar om sin konst.

1 och  För barn kl. 12-15. 
3 nov Skapande under Höstlovet.

5 nov Afternoon tea på Café Länsmansgården.  
 Se hemsidan för mer information.

11 nov Eva Österman, måleri. INVIGNING kl 13.00.  
 Utställningen pågår tom 3 dec.

12 nov För barn Dockteater verkstad med Annika  
 Arnell. OBS! Föranmälan. Se hemsidan för mer information.

15 nov  Matisse kl. 13.00 Besök världens största  
 Matisse utställning tillsammans med de främsta  
 berättarna. Visas på bion, Folkets Hus.

18 nov KRO, Oväntade möten. Näring som konst –  
 konst som näring. INVIGNING kl 13.00.  
 Utställningen pågår tom 3 dec.

19 nov Stickcafé kl 12-16.

19 nov  Brunch kl 11-13 på Café Länsmansgården.  
 Se hemsidan för mer information.

3 dec För barn Julpyssel med naturmaterial under  
 ledning av Carina Haganius.

3 dec  Brunch kl 11-13 på Café Länsmansgården.  
 Se hemsidan för mer information.

9-10 dec  Julmarknad kl 11-16.

15, 16,  Årets julbord från 18.00 
17, 19, på Café Länsmansgården. 
20 dec  OBS! Föranmälan. Se hemsidan för mer information. 
   

Följ oss på Facebook. För mer information se www.osterakerskonsthall.se


