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Slöjdutställning

Trä i konst och slöjd
18 juni - 14 augusti

Invigning med Österåkers Musikkår 
Lördag 18 juni kl. 13.00 

Syrén är hårt, lind är mjukt
Föreläsning lördag 2 juli kl. 14:00 
Vilka träslag är bra att slöjda av och vilka är bra till vad? Hems-
löjdskonsulent Mattias Broström visar och berättar. 

Utställande konstnärer är SurOlle Jögge Sundqvist, 
Karl Tehler, Ulrika Roslund Svensson, Jussi Taipaleenmäki, 
Inga Hjohlman, Victoria Cleverby och Olle Magnusson.
Här visas materialet trä och dess fantastiska spännvidd och 
användbarhet, bland annat i form av möbler gjorda av spillvir-
ke, traditionell slöjd och fantasifulla figurer. Utställningen sker i 
samarbete med Hemslöjdskonsulenterna Region Stockholm.
Ytterligare ett antal träslöjdare finns på Länsmansgården un-
der sommaren.



Tälj - tävling
I samband med utställningen arrangerar Österåkers konstför-
ening även ett antal kurser och föredrag, samt en tävling på 
temat träfigurer. 
Tävlingen med träfigurer heter Tant Lind och Farbror Fyrkant 
och vänder sig till alla kreativa träintresserade över tolv år. 
Tävlingsbidragen kommer att bedömas av en jury. Priserna 
kommer att delas ut vid utställningens vernissage lördag 18 
juni. Publikens pris delas ut sista utställningsdagen den 14 
augusti.
Se mer på: regionsstockholm.se/verksamhet 
Trä i konst och slöjd på Länsmansgården i Åkersberga - Region 
Stockholm samt https://www.facebook.com/slojdstockholm

Tälj it! 
9 -10 Augusti 2022. KL: 9.00 - 16.30
En två dagars kurs i täljning med kniv.
Passa på att lära dig grunderna i täljning med internationellt 
kände slöjdaren och Moraknivsambassadören Jögge Sund-
qvist. Vi lär oss de rätta täljgreppen för att kunna slöjda bruks-
föremål till hemmet i färskt virke. En grundläggande genom-
gång i att slipa/bryna din kniv ingår. Förbered dig gärna med 
att titta i Jögges bok "Slöjda i trä" (Natur och Kultur).



Seniordagen 17 juni
Tid 12.00 - 16.00

Invigning kl. 13.00 av ordförande för Kultur- och fritidsnämn-
den Arne Ekstrand.

Nyheter om äldrevården och lite funktionell gympa med ord-
förande för Vård- och omsorgsnämnden Monika Kjellman.

”Minns du den sommarn?”
Nicke Wagemyr tar oss med på en musikalisk nostalgitripp 
med Gunnar Wiklund, där anekdoter och fakta om Gunnars 
karriär varvas med klassiker som Minns du den sommar, Vi ska 
gå hand i hand, Min lilla stad och många fler musikaliska go-
dingar.

Träffpunkt Solgården som bjuder på frigörande dans kl. 14.00. 
Träffpunkt Fyren, Solhälla, Anhörigstödet samt SPF kommer 
att finnas på plats.

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



Fredagar

Musik i trädgården
18 juni - 12 augusti, kl. 14.00

18 juni  Invigning av TRÄ-utställning med 
  Österåkers Musikkår, invigning kl. 13.00.

1 juli  Tangokonsert med 
  Timo Hörman & Salomon Suvanto i samar-  
  bete med Finska föreningen i Åkersberga.

8 juli  Stockholm Washboard Band.

15 juli  Riksspelman Benny Johansson, i samarbete med  
  Kulturföreningen ”Visor från Roslagen”.

22 juli  Musiker från Waxholms/
  Östereråkers orkesterförening.

29 juli  Basset, Jojje och Charlie spelar och sjunger.

5 aug  Christina Nordstrand med piano.

12 aug  En fartfylld eftermiddag  med Showartisten -   
  Daniel Yngwe.



Barnens Dag 19 juni
Kl. 12 - 16

Välkomna till en fartfylld dag med många roliga 
aktiviteter!
Varvridning kl. 12.00 - 14.00.
Plankmålning.
”Leta reda på ……” en liten stationspromenad och du får ett 
diplom.
Sibyllan går runt i trädgården och hälsar på alla barn.
Gammeldags skola.
Träd: olika trädslag och vad man kan göra med dem.
Våra trädjur har försvunnit – hjälp oss hitta dem.
Kasta ärtpåsar på ”clownen”.
Jujutsu.
Måleri – Barnens rättigheter kl. 13.00 - 15.00.
Fiskdamm.
Länsman, gårdens polis.
Radio Trattofon - modern cirkus.
Korvförsäljning.



Berndt Wennström, måleri
”Förtätning”
20 augusti - 11 september
Invigning den 20 aug kl. 13.00

Karin Petri Wennström, grafik 
”Ögonblick”
20 augusti - 11 september
Invigning den 20 aug kl. 13.00

Skulptur i trädgården
Vernissage 5 juni, kl 13.00
Medlemmar i KRO-grup-
pen Österåker, ställer till 
med utställning i trädgår-
den. Du hittar många över-
raskningar.
Pågår hela sommaren.

Konstutställningar



Facebook - Länsmansgården-Österåkers Konsthall 
Hemsida: osterakerskonsthall.se

Café Länsmansgården - Kaffe/the, soppa o 
smörgåsar. För bokning av konferenser mejla 
lansmanscafe@gmail.com eller ring 
0737 616 975

Trädgården - är öppen för besökare årets alla 
dagar. Förutom de härliga blomstersängarna 
finns det köksträdgård, örtagård, Barnens 
trädgård, bikupa, bergartsutställning, Åkers-
berga Trädgårdssällskap, Österåkers Biodlar-
förening.

Konsthantverksstugan - försäljning från 
konsthantverkare och återbrukare i Österåker.

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

Österåkers Konstförening  
Som medlem i konstföreningen får du 10 % 
rabatt på konst du köper på våra utställningar 
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!

Öppettider:  torsdag - söndag 12 - 16
Adress: Kantarellvägen 12, Åkersberga (vid länsväg 
276) Gården är till stora delar funktionshinderanpas-
sad.

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

Länsmansgården/Österåkers konsthall


