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RAPPORT FRÅN EN KONSTHALL



VI HADE EN DRÖM 

Vad gör oss till människor? 
Vårt sätt att tänka, att kommunicera, att bygga relationer, att reflektera, att uppleva, att skapa? Förmodligen 
alla dessa saker. 
I ett alltmer diversierat, kommersialiserat och digitaliserat samhälle, där vi rusar fram i jakt på den egna 
lyckan och den egna framgången, ökar behovet av de gemensamma mötesplatserna när vi kan ställa frågan 
"Vad gör oss till människor?"  och samtidigt söka svaret på den.  
Österängens Konsthall vill vara en sådan plats.  

Föreningen Österängens Konsthall bildades i februari 2015. Diskussionen om en konsthall i Jönköping hade 
då pågått i nästan 20 år. Ett antal utredningar och förstudier hade på kommunens uppdrag genomförts. 
Man hade också drivit olika pilotprojekt och försöksverksamheter, som till exempel "Konsthall 1.0" vid 
Vindbron i centrala Jönköping och det pågående “Konsthall Jönköping”  ett projekt som dock saknar fysisk 
plats.  

Projektet Österängens Konsthall var en ansats att tänka utanför boxen, att fokusera på innehåll snarare än 
yta. Och vi såg att det fanns flera vinster i ett sådant synsätt. De ekonomiska fördelarna var uppenbara: 
Genom att använda sig av befintliga lokaler istället för att bygga nya, sparas åtskilliga miljoner in redan från 
start. Och genom att placera konsthallen utanför stadskärnan ökade också möjligheterna avsevärt att nå en 
helt ny konstpublik  något som de centralt placerade institutionerna lägger mycket tid och möda på, men 
som i det här fallet kunde ske nästan per automatik.  

En dialog med det kommunala bostadsbolaget VätterHem Bostads AB inleddes, med syfte att öppna 
Konsthall i en lokal i Österängen Centrum, vilket också skedde i oktober 2015.  

Vår första verksamhetsberättelse sträcker sig således över en ganska kort tidsperiod, men kan läsas som en 
lång och innehållsrik framgångssaga.  

På några få månader blev Österängens Konsthall Jönköpings största kulturförening, en etablerad och 
uppmärksammad institution, med samarbeten med såväl näringsliv, andra institutioner, föreningsliv och 
lokalsamhälle.  

Det här är vår rapport. 

     Johanna Linder  
     Ordförande Österängens Konsthall 
     Jönköping den 1 februari 2015  



FÖRENINGEN OCH DESS MEDLEMMAR 

Österängens Konsthall hade sitt första, konstituerande årsmöte den 24:e februari 2015.  

Till styrelsen valdes:  
Johanna Linder, ordförande 
Marcus Appelberg, vice ordförande 
Kristoffer Wolke, sekreterare 
Henrik Andersson, kassör 
Jesper O.T Andersson, utställningsansvarig 
Maria Carelli Martinsson, suppleant 

Styrelsen i konsthallen, när den ännu stod tom och ofärdig 

Föreningen är öppen för medlemmar och stödmedlemmar och medlemstillströmningen har sedan starten 
varit överväldigande. Det första medlemsmötet hölls den 25 augusti, med rundvandring i den blivande 
konsthallen och ett möte där olika arbetsgrupper formerades. Österängens Konsthall har idag över 180 
medlemmar, varav den absoluta majoriteten är fullvärdiga medlemmar. Det gör Österängens Konsthall till 
Jönköpings kommuns största kulturförening. 



BESÖKARE 

Österängens konsthall hade under sina tre första månader (3 oktober - 31 december 2015) 4 895 besökare, 
eller 104 besök per öppen dag. 

MARKNADSFÖRING & GENOMSLAG 

Österängens Konsthall har sedan föreningen bildades genererat: 
★ Ett 30-tal redaktionella inslag i press, radio och tv. 
★ 930 följare på Facebook med en räckvidd på upp till 5 000 personer per inlägg. 
★ 468 följare på Instagram 
★ 258 följare på Twitter 
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Jam Session på Österängen
Moderna videoverk vid öppningen av Österängens konsthall

ÖSTERÄNGEN Österängens konsthall öppnade med videokonst från den före detta Jönköpingsbon
Johanna Billing.

Publicerad 3 okt 2015

&

Österängens konsthall invigd

Ett 60-tal bilar i en stillastående bilkö på en landsväg mellan ett par byar i
tyska Pulheim strax utanför Köln, i sydvästra tyskland. Det är sommar, fälten
intill vägen grönskar och människorna i bilarna fördriver tiden med att läsa
tidningen, lyssna på radion eller bara sitta stilla och, förmodligen omedvetet,
trumma med fingrarna på ratten. Fågelkvitter. Några barn har lämnat bilarna
och leker på fälten, samtidigt som en hund får lite vatten i värmen. Kameran
klipper mellan bilarna som var och en tillsammans med sina passagerare
utgör ett litet mikrokosmos. I fonden tornar kyltornen från ett av traktens
kraftverk upp sig bakom ett virrvarr av kraftledningar. Ruhrområdet är nära.
Ovanpå bildsekvenserna svävar en ljudslinga i form av pianoimprovisationer
av Edda Magnason.

Bilar. Landskap. Människor. Tid. Det händer egentligen ingenting, men jag har
ändå svårt att slita mig från de suggestiva bilderna.

"Pulheim Jam Session
(http://www.jp.se/article/hon-
inviger-osterangens-konsthall-
%EE%80%80med-trafikkaos/)" visas
för första gången i Sverige och är ett
av de videoverk som ingår i Taking
Place. Denna utställning med
videokonst av Johanna Billing hade
vernissage på öppningsdagen av
Österängens konsthall. Johanna
Billing, som ursprungligen kommer från Jönköping, är numera lektor på
Konstfack i Stockholm och delar sin tid mellan undervisning och sin egen
konstnärliga verksamhet. Hon är glad att få chansen att komma tillbaka till
Jönköping med en utställning.

— Konsten är viktig för oss alla. Tillgång till konst och kultur är en viktig
jämlikhetsfråga som berör oss alla. Den påverkar oss i stunden men också på
lång sikt, på sätt som inte kan mätas från det ena budgetåret till det andra.
Därför är jag extra glad att vara just här på Österängen, där vi kan nå en bred
publik delvis utanför de traditionella kulturkretsarna, säger Johanna Billing.

'

(http://www.jp.se/article/jam-
session-i-osterangen/)

Björn Hoffmann

Senaste nytt

Läs även

Hatten av för
Österängen!
(http://www.jp.se/article/hatten-
av-for-osterangen/)

bjorn.hoffmann@jonkopin…
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Berömvärd start tack vare Billing
UTSTÄLLNING. Österängens konsthall har varit ett viktigt bidrag till konstlivet i Jönköping.
Öppningsutställningen med Johanna Billing är intressant och sevärd, även om den inte berör på
djupet, skriver Johan Fingal.

Publicerad 30 okt 2015

! " #
Johanna Billings "Pulheim Jam Session" (2015), 22,40 min, är huvudverket på
Österängens öppningsutställning och helt klart det som gör störst intryck.
Foto: Sigrid Marie Luise Lange

Det var en frisk fläkt i Jönköpings kulturliv redan innan de slog upp dörrarna.
Österängens konsthall har gjort en stor insats - bara genom att finnas till.

För oss som gillar att se konst har det uppenbarligen funnits ett tomrum och
förhoppningarna blir höga på en ny konsthall. I vilket fall som helst har de
gett trötta kulturbyråkrater en spark i baken.

Det hade varit enkelt att göra det lätt
för sig. Österängens konsthall hade
kunnat visa något traditionellt och
lättillgängligt. Istället har den unga
konsthallen från början varit tydliga
med att de vill visa samtidskonst.

Det som är här och nu, det som
utmanar och berör.

För öppningsutställningen är Johanna
Billing ett idealiskt namn som uppmärksammad konstnär som jobbar med
begrepp och idéer. Hon gör konst som består i att pröva sig fram, och att
pröva åskådarens sätt att tänka.

Så konsthallen får definitivt en guldstjärna i kanten för mod och för
ambitioner - men är det en bra utställning?

Ja, det är det, utan tvekan. Även om jag personligen uppfattar det som

Videoinstallationer

Johanna Billing

Österängens konsthall
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Johan Fingal

Senaste nytt

johan.fingal@jonkopingsp…
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Konst på Österängen utmanar
Dreamhackdeltagare
Ny utställning öppnar samtidigt som DH Winter

UTSTÄLLNING På torsdag öppnar Dreamhack, världens största datorfestival, och tusentals
spelhungriga strömmar in i Elmias mässhallar i Jönköping. På fredag har Österängens konsthall, ett
par stenkast därifrån, vernissage för utställningen ”Konst i datorn”. Det är ingen slump.

Publicerad 25 nov 2015

! " #
Dreamhack i all ära, vad händer egentligen i de där spelen? Det undrade
Jesper Andersson och med den kommande utställningen på Österängens
konsthall vill han starta ett samtal om digital konst och uttryck via datorn.
Foto: Elin Elderud

Det är en händelse som ser ut som en tanke. Och det är det förstås också; Att
”Konst i datorn” på Österängens konsthall invigs dagen efter att Dreamhack
slår upp portarna.

Konstnären Jesper O. T Andersson kommer från Jönköping men läser nu på
Kungliga konsthögskolan. Han har varit curator för utställningen. Och hans idé
var enkel.

– Jag ville göra en grupputställning där alla verk var digitala och hade
skickats över internet, säger Jesper Andersson.

Vissa verk har kommit med noggranna instruktioner om skärmstorlekar och
surroundljud. Andra kan visas på en vanlig kontorsdator.

Men förutom den digitala formen. Vad vill den här utställningen?

I konsthallens Facebook-event står det:

”Hur påverkas vi människor av internets massiva informationsflöden? Är
Youtube bara ett tidsfördriv eller kan det vara ett titthål in i människans
väsen? Kan måleri vara en .jpeg fil? Kan konst existera på en hårddisk?”

Maria Friedner

Senaste nytt

maria.friedner@jonkoping…

036-304050
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Respektfull lek med det digitala på
Österängen
UTSTÄLLNING Temat för den senaste utställningen på Österängens konsthall är datorn som kreativt
redskap. Samlingsutställningen väcker nyfikenhet och frågor men den ger inga färdiga svar, tycker
Johan Fingal. Sista chansen att se den är i helgen.

Publicerad 13 jan 2016

! " #
Beatrice Orlandis videoverk "Watchdogs" visas på Österängens konsthall som
en del i utställningen "Konst i datorn". Foto: Johan Fingal

Det finns en internationell utblick på Österängens konsthall. Konstnärerna
som deltar i utställningen "Konst i datorn" kommer från vitt skilda håll och de
har olika förhållningssätt till sin konst. De tillhör en generation som rör sig
hemvant i den digitala världen, och som inte kan undgå att utforska det
väldiga informationsflöde som sköljer över oss varje dag.

Ett femtontal konstnärskap finns representerade; här finns fysiska verk -
konstverk i traditionell mening - och mjukvarubaserad konst som visas på
mindre skärmar.

Vad är då konst i den digitala världen?
Curator Jesper O.T. Andersson har
ställt samman en utställning som inte
presenterar några lösningar, men
desto fler möjliga vägar.

De små monitorerna är en aning
anspråkslösa, och det är inte alla verk
som lyckas göra intryck. Men det finns
en respektlös lekfullhet, en vilja att
pröva gränserna för det nya mediet.

Fakta: "Konst i datorn"

Österängens konsthall

Pågår till den 17 januari.
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Johan Fingal
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Konsthall tar plats på Österängen
Publicerad 2015-10-03 10:12

Den som trodde att Österängens konsthall skulle bli ett hobbyprojekt, misstog
sig rejält.
Man slår på stora trumman direkt och inleder med den internationellt kända
konstnären, Jönköpingsbördiga Johanna Billing.

Vi hälsar på några dagar före invigningen och den första
vernissagen, som infaller lördagen den 3 oktober. Konsthallen i
Österängens centrum verkar knappt halvfärdig men det pågår febrilt
arbete. Men Johanna Linder, initiativtagare och ordförande för den
ideella föreningen bakom konsthallen, verkar ändå samlad.
– Det har gått i stort sett ett år sedan min första träff med
Vätterhem, allt har gått så otroligt snabbt. Frågan om en konsthall i
Jönköping har ju ältats i så många år, men jag är inte mycket för att
älta - mer för att göra.
Läget, i ett av kommunens miljonprogram i stället för på en centralt
belägen tomt, ser hon enbart som en fördel.

– Vi hoppas att det här ska bli en mötesplats - för folk som bor här så klart, men också för andra
intresserade. Många upplever tjusiga miljöer som exkluderande men här är det enkelt för alla att bara
svänga och titta. Och jag tror att konstfolk är beredda att ta sig dit där konsten finns.

Foto och teater
Först ut är ”Taking place” av Johanna Billing, som med sina suggestiva och poetiska videofilmer har gjort
en lysande karriär i den internationella konstvärlden.
– Den består av tre videoinstallationer som har det gemensamma temat människor och deras relation till
platsen de befinner sig på.
Platserna har hon hittat i Rumänien, Italien och den tyska landsbygden. Det nya verket ”Pulheim jam
sessions” visas för första gången i Sverige just på Österängen. Där medverkar artisten Edda Magnason
med en jazzimprovisation, synkad till videon.
Utställningen pågår till den 8 november. Sedan har man planerat för en fotoutställning och därpå
installationer. Det finns också planer för lite annorlunda utställningar som tar upp stadsbyggnad och
arkitektur. Samt två föreställningar med barnteater och ett återkommande Tillsammans-kafé ihop med
ABF.

Integration
Redan på söndag startar de sin barnverkstad, med inriktning på åldern 6-12 år. Den ska sedan vara
öppen varje lördag-söndag. Till detta har man anställt konstpedagogen Maggie Elkhouri, utbildad konstnär
som kom till Sverige från Syrien för tre år sedan. Hon ska också arbeta som guide och behärskar både
svenska och arabiska.

Johanna Linder hoppas att
Österängsborna ska bli stolta över den
nya konsthallen. Fotograf: Lasse
Johansson
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Smygöppning med konstkollo
Publicerad 2015-06-14 08:38

Veckan efter midsommar arrangeras för första gången ett konstkollo, för 20 barn
i åldern 9-13 år, i det som ska bli Österängens Konsthall.

Om planen håller ska det öppnas en konsthall i Österängens
centrum i september, i den lokal som tidigare har varit en klädbutik
och senast använts som loppmarknad. Men redan den 22-26 juni
smygstartar man med att arrangera ett konstkollo. Man har plats för
20 barn och sista anmälningsdagen är den 21 juni.
– Vi vill visa att vi menar allvar med den här satsningen och vill
komma igång. Vi ser gärna att barn från Österängen anmäler sig,
men också från andra stadsdelar så att vi skapar en kontaktyta,
säger Maria Carelli-Martinsson, Vätterhems representant i styrelsen
för den ideella föreningen Österängens Konsthall.

Finansierat och klart
– Det blir som en fotbollsskola på sommaren fast med konst,

berättar Johanna Linder, föreningens ordförande.
Konstkollot leds av de två professionella konstnärerna Mario Rojas och Jesper O T Andersson.
Det här arrangemanget är finansierat och klart, men när det gäller den blivande konsthallen väntar man
inom kort på besked angående ansökningar från i första hand Region Jönköpings län och Jönköpings
kommun. Först där efter kan man gå vidare med att bearbeta sponsorer.
Verksamheten ska i första skedet drivas som ett projekt under tio månader, med en tänkt budget på 1,6
miljoner kronor.
– Det har diskuterats en konsthall i Jönköping i över tio år och med det här knäcker vi en svår nöt åt
kommunen. Man får så otroligt mycket mer verksamhet för pengarna än om man satsar på en glaskub vid
Munksjön som kostar 20-40 miljoner bara att bygga, säger Johanna Linder.

Satsar halv miljon
Det var hon som kläckte idén att skapa en konsthall på Österängen, där hon har en övernattningslägenhet
och hon gick ofta förbi den tomma lokalen. I augusti förra året presenterade hon sin idé för
fastighetsägaren Vätterhem och där blev de eld och lågor. Man satsar cirka en halv miljon på att renovera
och bygga om lokalen som är på 300 kvadratmeter.
Intresset har varit stort sedan föreningen presenterade sitt förslag för några veckor sedan.
– Vi har fått 50 nya medlemmar på en månad och många av dem vill vara aktiva och hjälpa till, säger
Johanna Linder, och tillägger:
– Ingen har hittills sagt att det här är en dålig idé och det finns så mycket inneboende kraft i
miljonprogramsområdena som man har glömt att ta tillvara på.

Johanna Linder och Maria Carelli-
Martinsson ingår i Österängens
Konsthalls styrelse, tillsammans med
Henrik Andersson, Marcus Appelberg,
Kristoffer Wolke och Jesper O T
Andersson. Fotograf: Lasse
Johansson

 Jönköping

Jönköping

Bilkö när nya konsthallen invigs
Publicerat fredag 2 oktober 2015 kl 17.49

Johanna Billing. Foto: Ulla Strängberg/Sveriges Radio

I morgon invigs Österängens konsthall i Österängens centrum där det
förut varit loppis och klädaffär.

Johanna Billing: Möjligheten att fånga en stämning
(4:49 min)

 Jönköping

Jönköping

Konsthall på Österängen kan bli verklighet
Publicerat måndag 15 december 2014 kl 06.48

Det är planerat att konsthallen placeras i en lokal på Österängens centrum. Foto: Jessica Sonelius/ Sveriges
Radio.

Nu kan idén om en ny konsthall i Jönköping bli verklighet. Det
kommunala bostadsbolaget Vätterhem satsar nämligen på att skapa en
konsthall på Österängen.

Kent Sandén, VD på Vätterhem: Vi tände direkt på idén
(1:46 min)

ett urval av artiklar från JP, Jnytt och SR



UTSTÄLLNINGAR 

 

Lokalt, nationellt, internationellt. I konstvärlden finns det inte längre några nationsgränser - där rör sig redan 
konstnärer och kreatörer fritt på en internationell konstscen. Detta märks också i utbudet på Österängens 
Konsthall. Under hösten 2015 har vi visat konst från Jönköpings län, övriga Sverige, Tyskland och USA. 

27 november 2015 – 10 januari 2016

SAMARBETSPARTNER: JÖNKÖPING ENERGI     |     WWW.OSTERANGENSKONSTHALL.SE 

KONST I DATORN! >->O

Natalie Bookchin  – ”Mass Ornament” (2009) 

Natalie Bookchin / Joseph DeLappe / Beatrice Orlandi / Lode Kuylenstierna / Patrick Wagner / Valerie 
Schmidt / Lidia Sigle / Jonas Westlund / Anna-Karin Rasmusson / Eden Mitsenmacher / Jesper O. T. 
Andersson / Britta Forestier / Milos Trakilovic / Nora Turato / Nils Gunnars / Victoria Verseau

Affisch Konst i datorn b4 250x353.indd   1 2015-11-20   16:28



3 OKT - 8 NOV: TAKING PLACE / JOHANNA BILLING 

Konsthallens första utställare var Johanna Billing, bördig från Jönköping men numera bosatt i Stockholm 
och med en lysande internationell karriär, visad på Venedigbiennalen, MoMA i New York och Centre 
Pompidou i Paris.  

På Österängens Konsthall visade Billing tre videoverk, inspelade på tre olika platser i Europa. Det 22 
minuter långa videokonstverket "Pulheim Jam Session" med den svenska musikern Edda Magnasson som 
medverkande, fick sin Sverigepremiär hos oss. Utställningen blev en publiksuccé och lockade över 2 000 
besökare. "Taking Place" avslutades med ett dansperformance av danskompaniet Viva Dans (Jönköping/
Stockholm), ett framförande av Billings verk "I'm lost without your rhythm" under ledning av koreografen 
Tiina Lindberg.  
 
Utställningen presenterades i samarbete med Scandinavian Photo. 

 

Installationsblick Pulheim Jam Session, filmstill från I'm lost without your rhythm & I'm gonna live anyhow until I die 



11 NOV - 22 NOV: THE BROCCOLI TREE / PATRIK SVEDBERG 

I november 2013 tog Jönköpingsfotografen Patrik Svedberg en bild på ett pilträd vid "Oset" i Huskvarna 
och la ut på sitt instagramkonto. Projektet växte, trädet fick ett eget konto på Instagram och över 20 000 
följare världen över.  

På Österängens Konsthall fick vår publik en möjlighet att uppleva dessa bilder i storformat och följa trädets 
växlingar över vinter, vår, sommar och höst. Utställningen blev mycket uppskattad av en stor och bred 
publik. I samband med utställningen arrangerades också en så kallad "Instawalk" - en gemensam 
fotopromenad från trädet i Huskvarna till konsthallen på Österängen. Förstapriset för bästa bild gick till 
Jenny Meyer.  

Utställningen presenterades i samarbete med Moderskeppet. 

 

 



27 NOV 2015 - 17 JAN 2016: ”KONST I DATORN! / ART IN THE COMPUTER! 

För den nya generationens konstnärer är de digitala verktygen en naturlig del av den kreativa processen. 
Curatorn Jesper O.T Andersson bestämde sig för att sig för att dra utvecklingen till sin spets och gick ut 
med ett Open Call till en digital samlingsutställning, där ett av villkoren var att alla verk skulle kunna skickas 
över internet. Det blev en imponerande samling videoverk, 3D-printade skulpturer och konst i form av 
mjukvara av såväl konsthögskolestudenter som internationella namn som Joseph DeLappe och Natalie 
Bookchin. "Konst i datorn" hade vernissage i samband med Dreamhack Winter på Elmia, lockade en ny, 
yngre publik och fick mycket fina recensioner.  

Utställningen arrangerades i samarbete med Jönköping Energi. 

Medverkande konstnärer: Natalie Bookchin, Joseph DeLappe, Beatrice Orlandi, Lode Kuylenstierna, Patrick Wagner & Valerie Schmidt, 
Jesper O. T. Andersson & Britta Forestier, Milos Trakilovic & Nora Turato, Anna-Karin Rasmusson, Eden Mitsenmacher, Jonas Westlund, 
Lidia Sigle, Nils Gunnars och Victoria Verseau 

 

Lidia Sigle, Joseph DeLappe, installationsblick 



AKTIVITETER OCH EVENEMANG 

KONSTKOLLO 

Redan i juni 2015 "tjuvstartade" konsthallen sin verksamhet genom att arrangera ett konstkollo för barn i 
den blivande konsthallen. Inbjudan gick ut till alla barn i åldrarna 9-12 år i Jönköpings kommun, med förtur 
för barn boende på Österängen. 

Under en vecka fick 15 barn, under ledning av konstnärerna Mario Rojas och Jesper O.T Andersson, testa 
en rad nya tekniker och utforska sin egen kreativa förmåga. 

Kollot avslutades med en mycket uppskattad och välbesökt vernissage. 

Konstkollot arrangerades i samarbete med Jönköpings kommun Kultur & Fritid samt Bostads AB VätterHem. 

 

 



BARNVERKSTAD 

Verkstaden är hjärtat i Österängens Konsthall. Varje lördag och söndag är barn mellan 4-12 år välkomna till 
verkstaden för att måla, pyssla och skapa. Verkstaden inspireras av pågående utställningar och leds av 
professionella konstnärer och blir för många barn ett första möte med samtidskonst. 

Det är vårt absoluta intryck att verkstaden i första hand har lockat barn boende på Österängen - många 
uppvuxna här, andra nyanlända. Att verkstaden är helt kostnadsfri och har generösa öppettider är en 
förutsättning för många av dessa familjer. Verkstaden har ett besöksantal på mellan 10-20 barn per helg. 

Vi har en förhoppning om att kunna öka antalet besökare i verkstaden och planerar därför att marknadsföra 
verkstaden mot alla hushåll på Österängen under våren 2016. 
 



 

 

 

 

 

 



SPRÅKKAFÉ 

Varje torsdag är det språkkafé på Österängens Konsthall. 

Språkkaféet blev snabbt en populär träffpunkt. Här träffas svenskar och 
nyanlända för att fika tillsammans, träffa nya vänner och öva på att prata 
svenska. 

Språkkaféet lockar varje vecka mellan 10-15 personer och arrangeras i 
samarbete med ABF Jönköping. 

KONSTNÄRLIGT RÅD 

För att öka medlemmarnas inflytande över utställningsverksamheten, har föreningen inrättat ett konstnärligt 
råd. Rådet är öppet för alla medlemmar och diskuterar utställningsprogrammet och kan lägga fram förslag 
på utställningar till styrelsen. 

Under hösten 2015 träffades det konstnärliga rådet vid ett tillfälle. 

PERSONAL & VOLONTÄRER 
 

Österängens konsthall har i dagsläget endast en anställd, 
en konstpedagog på halvtid. Det har varit möjligt tack vare 
Arbetsförmedlingens satsning "nystartsjobb" som 
subventionerar lönekostnaden. 

Ett par mindre arvoden till curators har betalats ut, men i 
övrigt drivs konsthallen helt med ideell arbetskraft. 
Ett 20-tal styrelsemedlemmar och volontärer har lagt cirka 
980 arbetstimmar i konsthallen, bara sedan öppningen. 

Vi är enormt tacksamma för all den tid och kärlek våra 
medlemmar lagt ner - konsthallen hade helt enkelt inte 
varit möjligt utan dem. 

Styrelsen ser dock ett stort behov av ytterligare personal. I 
första hand en verksamhetschef som kan planera, leda och 
administrera arbetet i konsthallen, i andra hand en 
receptionist/guide. Det är styrelsen förhoppning att under 
2016 få tillräckliga medel för att kunna besätta åtminstone 
en av dessa tjänster. 



SAMARBETEN OCH EVENT 

Österängens Konsthall har under verksamhetsåret hunnit etablera sig som en verklig mötesplats med breda 
samarbeten - med föreningar, organisationer, institutioner o h näringsliv. Konsthallen har arrangerat egna 
event, varit värd/samarbetspartner till flera evenemang och även deltagit på andras arrangemang. 

Några exempel från aktiviteter under 2015: 
★ Jönköpingsfesten 2015. Österängens Konsthall arrangerade utomhusutställningen #Öparade i 
Rådhusparken under Jönköpingsfesten 7-8 augusti, där lokala konstnärer fick tolka konsthallens logotyp. I 
samarbete med NBV och Prototal. 
★ Föreläsning om Österängens Konsthall June Rotary den 4 september samt frukost för samma 
Rotaryklubb på konsthallen i oktober. 
★  Medarrangör "The Broccoli Tree", utställning vid Vätterstranden, 4-5 september 2016. 
★ Art Talks med turkiska aktivister på Österängens Konsthall den 31 oktober, i samarbete med Region 
Jönköping. 
★  Konstvisning "Taking Place" för elever från Per Brahegymnasiets estetprogram, 3 november 
★  Dansperformance, Viva Dans, avslutade utställningen "Taking Place" den 7 november. 
★ "Instawalk" - fotopromenad från Oset i Huskvarna till Österängens Konsthall, den 15 november. I 
samarbete med Moderskeppet och Superprints. 
★  Välgörenhetskonsert i Österängskyrkan, 24 november. Presentation av konsthallens verksamhet 
★  Höstlovsverkstad 
★ Förmiddagsträff för "Fredagsträffen" från Svenska Kyrkan med visning av The Broccoli Tree den 20 
november. 
★ Barnteater: "Elin starkast i världen" på Österängens Konsthall den 4 december. I samarbete med 
Jönköpings Kommun kultur o fritid. 
★  Barnteater "En liten julsaga" - Teaterföreningen Sticket. Två välbesökta föreställningar den 12 december 

 

En logga leveras till Visingsö för konstnärlig gestaltning av Helena I Blom och Ove Imland, Öparade 



SAMARBETE SAMHÄLLE & NÄRINGSLIV 

Österängens Konsthall välkomnar ett nära samarbete med civilsamhälle och näringsliv. Uran stödet från våra 
samarbetspartners hade konsthallen inte varit möjlig. Österängens Konsthall har under 2015 samarbetat 
med följande organisationer och företag: 

NBV 
Prototal 
Vätterhem 
NY 
TMG Tabergs 
Scandinavian Photo 
Fagerhult 
Hereko 
Olsson & Linder 
Berghem 
Jönköping Energi 
Junet 
Moderskeppet 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Superprints 

BIDRAG 

Under det första verksamhetsåret erhöll Österängens Konsthall kulturbidrag från Jönköpings kommun på 50 
000 kr samt ett utvecklingsbidrag på samma summa från Region Jönköping.


