
Vårprogram 2022

Konstutställningar, café,Konstutställningar, café,
konsthantverk, antikbod, konsthantverk, antikbod, 

trädgård, barnverksamhet, trädgård, barnverksamhet, 
mötesplats, konferensmötesplats, konferens



Barnverksamhet kl 12 - 15:

Missa inte ”Trä”  Sommarutställning 18 jun - 14 aug

utställningar aktiviteter
8 jan – 23 jan  Fototävling ”100 bilder”, tema – ljus

8 jan – 30 jan  Pop-up-utställning

29 jan – 20 feb Peter Fransson ”En helt vanlig fotoutställ- 
   ning…eller?” 

5 feb – 27 feb  Anette Berglund ”RAKU – genom rök och  
   eld” 

26 feb – 20 mar Gunilla Holmgren ”Gobeläng och tempera”  
   

5 mar – 27 mar Owe Gustafson ”Tänk om jag hade en   
   snabel” 

26 mar – 17 apr Leena Rekola och Jason Berger ”Hemma  
   med Jason, målningar 2020-2021”

2 apr – 24 apr  Birgitta Alström, modetecknare, kläder   
   och bilder

23 apr – 15 maj Annika Jarring, glas, keramik
   Roger Svensson, måleri
    ”Evigheten sjunger en blues” 

30 apr – 22 maj Göran Strååt ”Retrospektiv” 

    21 maj Länsmansgårdens dag (65-årsjubileum)

21 maj – 12 juni Sur-Olle Jögge Sundquist, trä

28 maj – 12 jun Anna Toresdotter ”SIPI – ömsesidighet”  

       5 jun Vårmarknad

                  17 jun Seniorernas dag

 18 jun – 14 aug Sommarutställning ”Trä” 

     19 jun Barnens dag

     19 jun De vilda blommornas dag

       1 juli Rosens dag 

Stickcafé kl 12 - 15

Spinncafé kl 12 - 16

Syjunta kl 18 - 21

23 jan Drop-in, 20 feb, 20 mars, 24 apr, 22 maj Drop-in

6 feb, 6 mars, 3 april, 8 maj och 12 juni     se vidare stickcafe.se

30 jan, 27 feb, 27 mars, 24 apr, 29 maj och 19 juni

31 jan, 28 feb, 28 mars, 25 apr och 30 maj   

https://tamme.com/syjunta-pa-lansmansgarden



Håll utkik efter de här verksamheterna på vår webb-sida 
osterakerskonsthall.se

Kärl IV, oljemålning av Anna Toresdotter

utställningar aktiviteter
Stickcafé kl 12 - 15

Spinncafé kl 12 - 16

Syjunta kl 18 - 21

6 feb, 6 mars, 3 april, 8 maj och 12 juni     se vidare stickcafe.se

30 jan, 27 feb, 27 mars, 24 apr, 29 maj och 19 juni

31 jan, 28 feb, 28 mars, 25 apr och 30 maj   

https://tamme.com/syjunta-pa-lansmansgarden



Följ oss på Facebook - Länsmansgården-Österåkers Konsthall 
och www.osterakerskonsthall.se   epost: okflansmansgarden@gmail.com

Café LänsmansgårdenCafé Länsmansgården - Kaffe/the samt 
hembakat! Soppa o smörgåsar. För bokning av 
konferenser mejla lansmanscafe@gmail.com 
eller ring 0737 616 975

TrädgårdenTrädgården - är öppen för besökare årets alla 
dagar. Förutom de härliga blomstersängarna 
finns det köksträdgård, örtagård, Barnens träd-
gård, bikupa, bergartsutställning, Åkersberga 
Trädgårdssällskap, Österåkers Biodlarförening.

KonsthantverksstuganKonsthantverksstugan - försäljning från 
konsthantverkare och återbrukare i Österåker.

Visningar av pågående utställningarVisningar av pågående utställningar 
lörd - sönd kl 13, Länsmansgården. Annan 
visning sker efter bokning 0703 073 195.

Österåkers KonstföreningÖsteråkers Konstförening  
Bli medlem i konstföreningen och få 
10 % rabatt på konst du köper på våra utställ-
ningar och på inramningar hos Frameland. Du 
deltar varje år i vårt konstlotteri.
Medlemskap: sätt in 300 kr på 
Plusgirokonto 65 09 78-0 
Ange namn och e-postadress!

Verksamheten på Länsmansgården genomförs med stöd av 
Österåkers kommun, Sveriges Konstföreningar och i samarbete med 

Medborgarskolan.

Här är vi:Här är vi: 
Öppettider:Öppettider:  lördagar - söndagar 12 - 16
Adress: Kantarellvägen 12, Åkersberga (vid länsväg 276)
Gården är till stora delar funktionshinderanpassad.

AntikbodenAntikboden - Välfylld stuga där du kan fynda 
nytt o gammalt och handla klimatsmart!


