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KONST ÄR FARLIGT 
I december 2022 arrangerade vi ett avslutande 
seminarium för projektet “Rätten till Vättern”. Folk 
runt hela Vättern och från hela landet hörsammade 
vår inbjudan och kom till Österängen för att 
tillsammans samtala och reflektera kring hur vi ser 
på naturen och kulturen. Är vi skapelsens krona? Eller 
är mänskligheten en liten tuva som riskerar att stjälpa hela 
lasset? En mängd perspektiv och idéer möttes. Vad får det för 
konsekvenser om vi väljer att lyssna på naturens sång?

Några dagar senare gjorde Leading Edge Materials VD, Filip 
Kozlowski ett utspel i Jönköpings-Posten. Han representerar 
det kanadensiska bolag som vill bryta sällsynta jordartsmetaller 
i ett dagbrott vid Norra Kärr norr om Gränna, men som saknar 
det Natura 2000-tillstånd som krävs för att komma vidare i 
processen. Han gjorde sitt bästa för att peka ut inte bara 
Österängens Konsthall och andra konstaktörer, utan också 
Naturskyddsföreningen, Aktion Rädda Vättern och Naturens 
rättigheter som små, obetydliga intresseorganisationer som 
representerar ett särintresse.

Naturen. Är. Ett. Särintresse?

Det är om inte annat ett intressant perspektiv. Om naturen är ett 
särintresse - vad är då ett allmänintresse? Och för att verkligen 
dra relativiseringen till sin spets, gick Filip Kozlowski till 
attack mot en av de offentliga gestaltningar som skapats inom 
ramen för projektet:  Katarina Vallbos verk “Viska, lyssna”.
“Samma intresseorganisationer planerar exempelvis att i 
närtid installera ett konstverk under vattenytan i Vättern, på 
en plats där fiskar leker”, sa Kozlowski.

Verket består av ett runt bord, tillverkat av inget annat än 
ekträ samt kalksten från Borghamn och ska placeras under 
vattenytan utanför Hästholmen. Enligt en referensgrupp med 
medlemmar från flera miljöorganisationer är det inte omöjligt 
att konstverket i själva verket kan komma att fungera just som 
en lekplats för vattenlevande djur.

Så vad är det då som får en VD för ett kanadensiskt gruvbolag 
att ens komma på tanken att jämföra ett konstverk tillverkat 
av naturliga material och en gruva som planerar att använda 
tusentals ton kemikalier, där den största delen utgörs av 
koncentrerad svavelsyra, med varandra?

Konst är farlig för att den får oss att tänka. Konst är farlig för 
den får oss att ställa frågor. Konst är farlig för den får oss att 
se. Konst är farlig för att den får människor att mötas, samtala, 
agera.

De senaste åren har vi vant oss vid att organisera och försvara 
oss mot attackerna mot konsten från den extrema högern och 
religiösa fundamentalister. Nu anas en nygammal konfliktyta: 
Konsten vs. kapitalet. På de privata gallerierna må det vara 
business as usual - någonstans ska pengarna placeras - men 
något annat är också på väg att hända.

“Vi behöver konst, poesi, dramatik, film, musik både för att 
sörja det vi redan förlorat, förstå vad vi håller på att förlora 
och för att samla mod att rädda det som ännu kan räddas” 
skriver Mats Söderlund (Dagens Nyheter 29 juni 2021) och 
menar att kulturen har en lika viktig roll att spela i kampen 
för planeten och klimatet som naturvetenskapen har: den 
besitter en unik förmåga att expandera våra sinnen och göra 
oss till “medskapare av framtiden” på ett sätt naturvetenskapen 
inte gör. Därmed utgör den i förlängningen också ett hot mot 
krafter som vill behålla de monetära värdena som de enda 
verkliga värdena.

Bring it on, säger jag.
En annan värld är möjlig och vi tänker fortsätta visa hur. 
 

Johanna Linder,
Verksamhetschef, Österängens Konsthall



Vad gör all reklam med oss? Känner någon igen sig i 

de människor som visas upp för att sälja oss saker? Eller 

spelar det kanske ingen roll när vi alla shoppar ändå? Kort sagt: 

Varför är all reklam så dum?

I januari bjöd Roxy Farhat in betraktaren till en intuitiv och 

absurd tolkning av hur det är att röra sig i en värld kantad av 

reklam och slogans. Bildbankerna försöker fånga och förutse 

vilken typ av bildmaterial företag vill ha. För att kunna användas 

till vad som helst är uttrycken och människorna i bilderna 

allmänna och anonyma. För att inte kunna missförstås är 

gesterna överdrivna och uppskruvade, som mänskliga emojis. 

Utställningens titel kommer från ämnesraden i ett mail från 

bildbanken Shutterstock. I Farhats videoverk har människorna 

från bildbankerna getts ett nytt sammanhang  – utan produkter 

eller slogans. Kvar blir en labyrint av gester och uttryck där vi 

lämnas utan guidande avsändare och budskap.

Still interested in this image?

30 januari — 7 mars

Foto: Marcus Gyllborg

Roxy Farhat, född 1984 i Iran, är en svensk 

konstnär och regissör. Hon är utbildad vid 

Konstfack och UCLA i Los Angeles, USA. 

I samband med öppningen av utställningen visades 

ett samtal mellan Roxy Farhat och Johanna Linder på 

konsthallens hemsida och i våra sociala medier.



”Österängens konsthall är en av de märkligaste konsthallarna 

jag har stött på under min tid som konstkritiker. En konstnär som 

synnerligen har utgått från Österängens konsthalls premisser 

och tillgångar är Ingrid Jansson. Stället tycks nästintill klippt 

och skuret för hennes utställning ”Det Alldagliga”. Med såväl 

hantverksskicklighet som poppig träffsäkerhet har hon inte bara 

känt in konsthallens rum utan även inspirerats av Österängen 

som plats.” 

20 mars — 25 april

Sara Arvidsson, Jönköpings-Posten, 15 mars 2021

Foto: Marcus Gyllborg

För första gången sedan examen från Mejan 2016 

ställde Ingrid Jansson ut i en separatutställning - och 

som hon gjorde det!

Ingrid Jansson valde att arbeta platspecifikt och gjorde en 

omfattande research på Österängen inför utställningen. Det 

resulterade bland annat i en hel vägg med pizzaklockor, 

skapade efter förlaga av Zaman Yusuf på Pizzeria Cucchini på 

Österängen och TV-shops butiken “Ditteridatt” där produkterna 

var framtagna tillsammans med Emilia Johansson. 

Som en blinkning till Intense Gym mittemot konsthallen, 

blev vernissagen en livestreamad spelning med Ingrids band 

“Träningsverk med risk för huvudvärk”. 

Och mitt i konsthallen stod “General Mental Ability” - ett 

verk vars minst sagt oväntade kedjereaktion utlöstes av 

publiken.

Ingrid Jansson är född 1990 och är utbildad vid Kungliga 

Konsthögskolan i Stockholm. Hon har tidigare medverkat 

på ett flertal samlingsutställningar, bland annat på Växjö 

Konsthall i Småland och på SIM Gallery i Reykjavik.



Amanda Selinder

 8 maj – 13 juni

Myceliated

“När vi hör ordet “svamp” tänker nog de flesta på det 

gula guldet i skogen eller jästen som fermenterar 

vårt bröd. Men sanningen är den att svampar finns 

nästan överallt omkring oss. De gömmer sig under 

marken, i träden, inuti växtvävnad och som små sporer som 

flyger omkring med vinden. Den största delen av svampen 

består oftast av flera långa trådar – så kallat mycel – och bildar 

ett komplext underjordiskt nätverk. Historiskt har svamparna 

inte fått så mycket uppmärksamhet i jämförelse med andra 

organismgrupper. Det är först på senare tid med hjälp av 

modern DNA-teknik och vår förändrade blick som svamparna 

fått mer utrymme. Deras mystik och komplexitet fascinerar. 

Vissa svampar har till och med förmågan att bryta ned plast, 

absorbera radioaktiv strålning och producera pigment. I det 

dolda producerar de otroligt vackra färger från gult, rosa, blått 

och grönt.”  - Amanda Selinder

I utställningen “Myceliated” undersökte Amanda 

Selinder svampmycels förmåga att producera 

pigment. I sin ateljé hade Selinder odlat parasit- och 

nedbytarsvampar i petriskålar som i olika skeden av 

sin utveckling producerar olika pigment. Pigmenten 

användes sedan för att färga sidentyger. Både de 

levande svampmycelen och de textila verken visades 

i utställningen.

Den 29 maj arrangerades en workshop med temat 

“Naturliga pigment” med Amanda Selinder på 

konsthallens kolonilott. Tillsammans färgade vi tyg 

med avocadokärnor, lökskal och indigo.

Amanda Selinder (f. 1990, Tranås) är yrkesverksam 

bioart/textil-konstnär bosatt och verksam i Uppsala.  

Hon har en kandidatexamen från HDK i Göteborg 

och School of Visual Arts i New York (2016). 

Foto: Marcus Gyllborg



I vår stora sommarutställning välkomnades besökaren 

in i ett förvrängt landskap av artificiell natur med 

förtrollade växter som slingrade sig över konsthallens 

väggar och vrår. Här fanns galna karaktärer, vindögda och 

glada, ofta på språng och med tungan hängandes ut. Klumpiga 

tassar rusade förbi. Tårna målade i chockrosa nagellack. Taxar 

som gjorde en u-sväng. Tigern som plockade upp en groda och 

skuttade iväg till festen. 

I Yoyo Nastys utställning ”Happy Place” fick besökaren kliva 

in i en färgsprakande och lekfull bildvärld. I utställningen 

visades måleri, väggmålningar och två videoverk med 

interaktiva aspekter där betraktaren fick leka fritt i gränslandet 

mellan konst, kropp och teknik.

Yoyo Nasty är född i Landskrona 1991 och är bosatt i 

Stockholm. Hon och tog sin MFA från Konstfack 2019. 

19 juni — 22 augusti

”Utställningen präglas av en barnlik 
förundran för färg och form. Varför kan 
inte en tiger vara blå? Eller en groda ha 
rosa stövlar? Allt är möjligt när lekens 
regler gäller.”

Johan Fingal, Jönköpingsposten, 28 juli 2021

Foto: Marcus Gyllborg



11 september — 17 oktober

Rebecca Digby tar i sitt konstnärskap sig an samtiden och 

dess ständiga flöde av bilder och filmer, dekonstruerar 

dem och sätter ihop dem på nytt. Hennes videoprojektioner 

kan läsas som en projicering av vår längtan och våra begär, 

halvdant tillfredställda i den digitala världen – känslan av att 

borra in näsan i den fluffiga kattens päls, förhoppningen om 

att allt det där svajpandet till slut ska leda till ett möte med en 

riktig människa. Humorn är inte alla gånger avsiktlig men en 

oundviklig bieffekt – karaktärerna i Digbys verk får ofta finna 

sig i att hamna i sammanhang som för tankarna till slapstick. I 

Rebecca Digbys konst är det absurda och det djupt mänskliga 

ständiga följeslagare.

Rebecca Digby (f.1987) är baserad i Stockholm och tog sin 

MFA i fri konst på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2017. 

Foto: Marcus Gyllborg



KONSTKOLLEKTIVET UGGLAN

12  — 25   september, 
Magasin 19, Vadstena

Foto: Konstkollektivet Ugglan

Under våren 2021 inledde Konstkollektivet UGGLAN 

det konstnärliga forskningsprojektet ”Botten Upp” 

med biologiskt, konstnärligt, själsligt och visuellt 

forskande för Vätterns väl. Projektet var en del av 

Österängens Konsthalls projekt ”Rätten till Vättern”. Som en 

del av detta gav sig Konstkollektivet UGGLAN i juni ut på en 

expedition runtomkring, genom och ner i Vättern.

Expeditionen avslutades med en utställning på Magasin 

19 i Vadstena, där expeditionens fullskaliga basläger 

visades tillsammans med en mängd fynd, upptäckter och 

dokumentation från resan.

Konstkollektivet UGGLAN består av Joel Ahlenius, Sofia 

Ek, Maria Segersäll och Frank Svarten. De är bosatta 

och verksamma i Vadstena, där de bland annat driver 

galleriet Magasin 19. Läs mer om “Expedition Botten 

upp” och projektet “Rätten till Vättern” på sidorna  i denna 

verksamhetsberättelse.
Foto: Konstkollektivet Ugglan



30 oktober — 5 december

Eric Magassa (f.1972) bor och är verksam i Göteborg. Magassa arbetar med måleri, fotografi och collage där han utforskar frågor 

om identitet, mellanförskap och dess koppling till minnen och platser. Masken är oftast en återkommande tematik, både som 

föremål och som gräns. 

Foto: Marcus Gyllborg

We wear the mask that grins and lies,

It hides our cheeks and shades our eyes,—

This debt we pay to human guile;

With torn and bleeding hearts we smile,

And mouth with myriad subtleties.

 Why should the world be over-wise,

In counting all our tears and sighs?

Nay, let them only see us, while

We wear the mask.

 We smile, but, O great Christ, our cries

To thee from tortured souls arise.

We sing, but oh the clay is vile

Beneath our feet, and long the mile;

But let the world dream otherwise,

We wear the mask!

– Paul Laurence Dunbar



Ett fotografi svävar i en vilsenhet. Ett 

tillstånd som kan beskrivas som ett 

mellanrum av det ögat ser och det magen 

känner. Fotografiet är stilla men ändå 

alltid på väg någonstans. Kanske för att 

det som finns där ute ständigt är i rörelse? 

Konsekvensen av detta är att fotografiet 

aldrig kan vara helt uppriktigt. Det visar 

upp en utsida för att säga något om insidan.

Deltagare från Fotoskolan Jönköpings 

projektår arbetar med egna fotografiska 

projekt under ett år.  Med utställningen 

på Österängens Konsthall visades deras 

pågående arbeten, halvvägs in projektet.  

Besökarna  gavs en intim och avskalad 

inblick i deras processer. 

I samarbete med Jönköpings Fotoskola, en 

del av June folkhögskola.

17 december — 23 januari



BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

Under året har vi haft 12 tillfällen av KONSTiga 

Söndagar. På grund av pandemirestriktionerna  höll 

barnverksamheten i verkstaden stängt under våren 

och vi delade istället ut pysselpåsar till alla barn 

vid sport- och påsklov.  Sammanlagt delade vi ut 175 påsar. 

Till dessa påsar gjordes instruktions/inspirations-videor som 

vi spred via våra konton på TikTok , Facebook och Instagram. 

Under hösten kunde vi hålla KONSTiga Söndagar öppet som 

vanligt.  

När våren och värmen kom var barnverksamheten med i ÖK 

Kolonilott vid två tillfällen. Då hjälpte vi till att rensa i landen, 

flytta jordgubbsplantor och målade med gatufärg. 

Barnverksamheten var också involverad i konsthallens projekt 

Rätten till Vättern. Den 5 juni poppade vi upp på Tändstickans 

Stadsodling i Jönköping och erbjöd workshop för barn där man 

kunde utforska akvarellfärg på olika lekfulla sätt.  Den 19 juni 

hade vi en Konstaktion på cykelvägen längs Vätterstranden. 

Barn och vuxna i alla åldrar bjöds in att måla och färglägga 

asfalten med vår egengjorda, naturvänliga gatufärg. Temat på 

konsten var Vättern, vad den ger oss och hoten den står inför. 

Vi var på plats från förmiddag till kväll denna varma dag och 

hade många intressanta samtal med stora som små.  Den 22 

augusti var vi på Grenna Blue Grass Festival på Grännaberget. 

Vi höll även här workshop med olika lekfulla sätt att utforska 

akvarellfärg. Vi blev ett populärt ställe för de många barn som 

var med föräldrarna på festival! 

Text: Karin Johansdotter

Barnverksamheten i siffror 
12 KONSTiga Söndagar  

 3 heldagsworkshops med Bästa Biennalen – “Min gata” 

 32 heldagsworkshops med Sommarhäng 

 175 pysselpåsar delades ut vid sportlov och påsklov 

 3 instruktionsvideor på TikTok och instagram till pysselpåsarna  

4 workshops med Rätten till Vättern och ÖK Kolonilott

 12 workshops med Bags of Light

26 kreativa häng på Hang Out



För sjätte året i rad genomfördes “Sommarhäng” i 

den gula trailern på gräsmattan mellan kyrkan och 

Birkagården - sedan några år tillbaka också med ett 

uppskattat gästspel på Öxnehaga. Denna sommar slog vi 

besöksrekord med 1 288 deltagare – i snitt över 40 per dag! Så 

många barn i olika åldrar, tillsammans med höga konstnärliga 

ambitioner kräver mycket organisation och hög personaltäthet. 

Under sommaren 2022 arbetade Karin Johansdotter, Maggie 

Elkhouri, Melina Pollack och Fatima Alani tillsammans med 

ett helt gäng feriepraktikanter i trailern.

Sommarhäng har blivit en otroligt populär plats för barn på 

Österängen och Öxnehaga.

Tanken är att varje dag erbjuda olika kreativa aktiviteter, men 

också att låta barnens egna tankar, idéer och önskningar styra 

verksamheten. Därför återkommer vissa aktiviteter år från år 

21 juni - 12 augusti

SOMMARHÄNG 2021
samtidigt som vi introducerar nya spännande material och tekniker. Vi ser ett stort 

behov av en meningsfull sysselsättning under  sommarlovet för barn i de prioriterade 

områdena. Alla barn, särskilt inte de yngre, har inte möjlighet till semester- och 

badresor. Många barn kommer till oss i stort sett varje dag under hela sommarlovet 

och stannar hela dagen. Därför erbjöd vi i år ett mellanmål till alla barn för att hålla 

energin uppe!

Detta år blev Sommarhäng även en mötespunkt för vuxna i och med ett ökat antal 

föräldrar som följde med sina barn. Även stor ökning av medföljande pappor 

observerades - kanske på grund av fotbolls-EM, kanske på grund av ökad jämställdhet?

Workshoparna under Sommarhäng har kretsat kring tre olika teman:

• Konst och måleri

• Odling, hantverk och återbruk

• Musik och fritid 

Även under sommaren 2021 samarbetade vi med Axel Dahlin från Österängskyrkan 

som tog med instrument som barnen fick prova på och skrev en egen Sommarhängslåt 

tillsammans med barnen  - mycket uppskattat! Vi har under sommaren också haft 

besök i trailern av Familjecentralen, Fältarna och personal från Vätterhem.

Antal tilfällen: 31
Antal deltagare: 1 288



Under 2021 utökade vi vår sommarverksamhet med ett 

projekt som riktade sig till unga mellan 13- och 19 år. 

Projektet genomfördes tillsammans med Birkagårdens Folkets 

Hus-förening. Målsättningen med projektet var att ta vara på de 

unga, lokala, positiva krafterna i vårt område och arbeta med 

medskapande metoder. Sommarhäng projektleddes av Josefine 

Sers och bemannades utöver projektledare av Donya Sohili,  

Aya Alfaki, Marcus Gyllborg samt feriepraktikanter. 

HANG OUT 2021
Hang Out huserade i  och utanför konsthallens gula trailer 

som på sommarkvällarna ändrade karaktär och blev ett 

mysigt häng för unga. Under sommaren genomfördes en rad 

aktiviteter utifrån ungdomarnas egna önskemål.

Vi mlade, skapade egna tygkassar, gjorde batik på tshirts och 

skapade en stor  muralmålning tillsammans som kommer sättas 

upp på Birkagårdens Folkets Hus. Vi har haft utomhusbio, 

fikat, hängt, pelat spel och gjort egna smycken. Vi hade 

Antal tillfällen: 26 
Antal deltagare: 452 personer

7 juli — 21 augusti

återkommande grillkvällar med fritidsgården som var väldigt 

uppskattade. Vi bjöd in Dansfabriken till en dansworkshop, 

spelade basket och testade på att åka skateboard.

I mitten av augusti hade vi en tredagars workshop med 

konstnären och filmskaparen Salad Hilowle. Under tre kvällar 

fick ungdomarna chansen att lära sig att komma igång med 

att skapa egen film genom “Fuck it-metoden” och den sista 

kvällen fick alla deltagare visa sina filmade alster.

Sommaren avslutades med en minifestival. Hang Out blev 

mycket uppskattat och populärt  och under sommaren var det 

flera ungdomar  som bokstavligen hängde på låset i väntan på 

att kvällens aktiviteter skulle dra igång.

Projektet har samverkat med Fritidsgården Birka,  Föreningen 

Marbles, Rädda Barnen, RSG,  Fältarna, Hyresgästföreningen 

och Vätterhem. Hang Out 2021 genomfördes med  generöst 

stöd av Jönköpings kommun och Hyresgästföreningen. 

Text: Josefin Sers



2022 var Österängens Konsthall för första gången 

med i Sveriges största konstfestival för barn: Bästa 

Biennalen. Vi arbetade tillsammans med konstnärerna Karin 

Johansdotter och Maggie Elkhouri på temat “Min Gata” där vi 

ställde frågan hur staden skulle se ut om barnen fick bestämma. 

Tillsammans med barnen gjorde vi en take-over av Österängens 

Vi köpte in vinylfolie i åtta olika färger på stora rullar och 

förberedde med att sätta upp stora bitar folie i form av höghus, 

mattor, och andra stora former som en grund. Därefter fick 

barnen göra sina egna bilder och muraler. Det blev en härlig 

stämning när hela familjer stannade upp på sin väg till Willys 

för att sitta på våra foliemattor och börja skapa. 

Väldigt mycket folk i olika åldrar stannade till 

och uppskattade att vi satte färg på

centrum. 

3 — 5 november 2021
Antal besökare totalt: 343
Antal besökare 0-18 år: 98

Centrum där barnens röster fick ta plats. Under tre dagar höll      

 vi workshop med tre stationer:  ”Temporär   mural”,  

”Min(i)stad” och ”Budskapgirlanger” 

Bästa Biennalen!
3 — 5 november 

Det gjordes muraler tillsammans, vissa gjorde egna fönster 

till ett stort hus, andra gjorde helt egna projekt. Färgerna och 

lekfullheten band samman alla bilderna och centrum såg ut 

som en färgglad inte-nudda-marken- bana!

En landskapsgrund i papier mache och en massa återvunnet 

material blev grunden för ministaden. Vi byggde hus, 

lekparker, parker och sjöar. Staden skapades i verkstaden men 

flyttades efter workshoparna upp till centrum för att ställas ut.

Bokstavspärlor brukar vara populärt bland barn. På denna 

station kunde man göra stora girlanger som vi hängde upp i 

centrum. Vi bad barnen skriva något de tycker är viktigt finns 

i staden. Det fanns massa förberedda kuber i papier mache 

som barnen fick måla och forma till ord och meningar.

Den 8 november föreläste Johanna Linder och Karin 

Johansdotter på Bästa Biennalens höstkonferens på temat 

konstpedagogik i förändring.

Bästa Biennalen arrangerades i samarbete med Bästa 

Biennalen och Region Jönköpings Län.



Ljusinstallationen BAGs of LIGHT genomfördes i 

Rådhusparken, Jönköping under två dagar i december 2021 och 

var ett samarbete mellan ljusdesignerna Evelina Dembacke 

& Erik Olsson och Österängens Konsthall. Ambitionen bakom 

ljusinstallationen var att låta barns röster ta plats i det offentliga 

rummet.  Installation bestod av cirka 250 lysande papperspåsar som 

målats av barn från olika delar av Jönköping. Sammanlagt hölls ett 

15-tal workshops på skolor på Torpa, Österängen och Huskvarna med 

Karin Johansdotter från Österängens Konsthall. 

BAGS OF LIGHT
4 — 5 december

Foto: Adam Hegestrand

Foto Johan Eriksson

Arrangemanget blev mycket välbesökt. Många besökare dröjde sig kvar i timmar trots minusgrader och snö. Sammanlagt hittade 

2 000 personer till Rådhusparken och fick uppleva det magiska utomhusgalleriet. 

Evelina Dembacke har bakgrund som ljus- och videodesigner for scenkonst. Dembacke arbetar genreöverskridande mellan ljus 

och fotografisk bild och tar ofta med sig sitt visuella material in i sina ljussättningar. 

Erik Olsson är verksam i designerduon Olsson & Linder och är en designer som under mer än tjugo år rört sig i gränslandet 

mellan konst och ljusdesign. Han har lång erfarenhet av en rad projekt, framför allt i olika typer av utomhusmiljöer, ofta skapade 

i en medverkandeprocess.

Med stöd av Jönköpings kommun

Foto: Evelina Dembacke



Odlingssäsongen 2021 startade med känslan av att allt 

är möjligt. året dessförinnan vid den här tiden fanns 

det bara gräs på platsen. Ett år och en pandemi senare är det 

en etablerad, prunkande trädgård för inte bara grönsaker och 

blommor, utan också människor och natur att frodas. 

Kolonilotten drivs av Österängens Konsthall tillsammans 

med ideella krafter. Odlingsgruppen träffas onsdagskvällar/

eftermiddagar, nästan hela året. Det är en gemensamhets-

trädgård som utvecklas efter deltagarnas önskemål och 

ambitioner. Tillsammans utformar vi både platsen och 

aktiviteterna vi ägnar oss åt. Detta gör kolonilotten till ett 

meningsfullt och demokratiskt socialt sammanhang. 

Med hjälp av medel från  Birkagårdens Folkets Hus, fick vi 

material och lokaler för att förodla våra grödor. Under tiden 

sådderna växte, började vi arbetet med att skapa en riktig 

blomsteräng som gynnar den biologiska mångfalden. 

Vi fick tillåtelse av kommunen att bruka en gräsplätt i 

anslutning till kolonilotten. Platsen var överväxt av nässlor 

och tistlar så det skulle krävas en insats för att förvandla 

den till en mager sommaräng. Vi satte 20 kilo potatis som 

skulle hjälpa oss att suga upp näring ur jorden, luckra den 

tunga leran och kväva ogräs. Under hösten kunde vi sedan 

skörda potatisen, sälja egen “konsthallspotatis” och ha en 

potatisfest med massor av olika potatisrätter. 

Odlingsgruppsdeltagarna fortsätter besöka platsen 

kontinuerligt för att ta hand om trädgården eller för 

att undersöka om något har vuxit. Besökare dyker 

upp regelbundet, bara för att njuta av lugnet och 

blomsterprakten. Andra har med sig en termos kaffe och 

slår sig ner och fikar på en av bänkarna. Barn kommer 

och leker, lämnar en planta eller deltar i odlingsträff. 

Platsen har också använts flitigt för picknickar, grill- och 

födelsedagsfester. 

Under sommaren 2021 fick vi tack vare medel från 

Vätterhem möjlighet att bemanna kolonilotten på 

torsdagar och fredagar, utöver de vanliga odlingsträffarna 

på onsdagar.

Därför har det under sommaren funnits möjlighet att 

delta i till exempel midsommarkransworkshop med 

grill, trädgårdsbokcafé och workshop i växtfärgning 

och indigo. Vi har också haft ett nära samarbete med 

Sommarhängsbarnen som pysslat dekorationer och 

deltagit i odlingen. 

Text: Melina Pollack

ÖK Kolonilottlott drivs med stöd av Vätterhem



Det är kanske lättare när vi kan se hoten mot våra vatten? 

Övergödningen med sin slemmiga, ljusgröna algblomning. 

Försurningen med döda fiskar som flyter upp på stränderna. När 

den svarta geggan från ett oljeläckage kväver sjöfåglarna, eller 

när vattnet vid den egna badstranden klassas som “otjänligt”, ja 

då är det lätt att mobilisera. Gå ut på gatorna. Kräva förändring, 

NU!

Men PFAS? Ett cancerframkallande gift vi inte kan se 

med blotta ögat men som aldrig någonsin försvinner ur 

kretsloppet? Fiskar som simmar runt, men bär på så höga 

halter av dioxiner och PCB att vi inte bör äta dem? Planer på 

en gruva som mullrar så långt borta i fjärran att vi har svårt att 

se vilka konsekvenser den skulle få? 

Nej. Det blir för abstrakt.

Vilken roll spelar våra egna relationer till Vättern när det kommer till vår vilja och 
engagemang att försöka rädda den?

HUR VI LÄRDE OSS ATT ÄLSKA EN SJÖ 
OM PROJEKTET “RÄTTEN TILL VÄTTERN”

Foto: Konstkollektivet Ugglan

Vättern ligger ju där. Kristallklar och till synes ren som en 

fjällbäck om våren. Dessutom finns det ju så många andra hot 

mot miljön som vi måste hantera. Klimatet. Den biologiska 

mångfalden. Luftföroreningarna som lägger sig som ett lock 

över världens storstäder och gör det svårt att andas.

Hur lätt är det inte då att blunda och hålla för öronen för 

ännu ett hot? Hur lätt är det inte att låta sig vaggas till ro av 

lugnande röster som säger att det inte är så farligt? Vi lever väl 

i ett ordnat samhälle? Vi har väl lagar och  regler? Inte skulle 

väl myndigheterna tillåta att man släppte ut gifter i en sjö där 

300 000 människor, snart kanske dubbelt så många, hämtar sitt 

dricksvatten? Inte skulle de väl tillåta att man anlade en gruva 

om det inte var hundra procent säkert att avfallet från den aldrig 

någonsin skulle riskera att rinna ut i Vättern? 

När vi på Österängens Konsthall inledde arbetet med projektet 

“Rätten till Vättern” var det med ambitionen att göra det 

abstrakta något mer konkret, men kanske ännu mer att utforska 

och fördjupa våra personliga relationer till Vättern för att på 

så sätt också närma oss skälen till att bry sig och bry sig om. 

Det var också ett försök att bygga relationer och nätverk 

mellan alla de goda krafter som finns runt Vättern, från de 

miljöorganisationer som idogt och ihärdigt under decennier 

arbetat med att påtala och motverka hoten mot Vättern, till 

de konstnärer och kulturföreningar som verkar kring, av och 

med Vättern.

Med oss hade vi de arbetsmetoder som vi utvecklat under 

projektet “Naturen tar över” som kan sammanfattas med:

Nära samarbete med andra organisationer i civilsamhället

• Gemensam kunskapsbas

• Ömsesidig respekt för varandras kompetenser

• Platsspecifikt arbete

• Deltagandekultur

Projektet inleddes under brinnande pandemi och inbjudan 

till ett första möte på zoom i februari 2020  gick ut brett. 

En referensgrupp bestående av representanter från Aktion 

Rädda Vättern, Naturskyddsföreningen, Hästholmens 

Bygdegård, Omkultur, Grenna Bluegrass, Norra Vätterns 

Bild- och Formkonstnärer, Rädda Munksjön, Fältbiologerna 

och Naturens Rättigheter bildades under möten som under 

året hållit kontakten, delat erfarenheter och länkar via en 

facebookgrupp.

Våren handlade mycket om att skapa en gemensam 

kunskapsbas, som sedan kunde vara utgångspunkt för det 

fortsatta arbetet i projektet. Vi arrangerade föreläsningar 

och filmvisningar. I takt med att vi lärde oss mer, stod det 

också klart för oss att vi klampat in som en elefant i en 

porslinsbutik, omedvetna om de spänningar som fanns mellan 

miljögrupperna i projektet. 

Där många såg filmaren Andreas Voss och Vätternfondens 
Cykelmanifestation för Vättern i Vadstena. 
Foto: Konstkollektivet Ugglan



dokumentärfilm “Vättern under ytan” som en ögonöppnare, 

såg andra vad som i deras mening var en överdrift av 

förekomsten av cyanobakterier i Vättern. Man menade att 

det var ett hot som man redan avvärjt genom många års 

kamp och att till exempel Försvsmaktens skjutövningar över 

Vättern med dumpning av bly och ammunition som följd, 

var ett betydligt större och mer akut problem. Och där en del 

organisationer såg dagens miljölagstiftning som otillräcklig 

och istället förespråkade ett helt nytt system, där sjöar som 

Vättern bör göras till egna juridiska personer, menade andra 

att miljölagstiftningen i själva verket är ett bra och kraftfullt 

redskap - om den bara tillämpas!

Vi har inte gjort några försök att lösa konflikter eller medla 

mellan olika åsikter och uppfattningar. Vi har lyssnat, tagit in 

olika perspektiv och försökt att lära oss av alla.

Vi har också under projektets gång fått uppleva hur mycket 

lättare det är att skapa uppmärksamhet kring synliga hot 

än osynliga och abstrakta. En samarbetspartner i projektet 

har varit Amir Faqiri och hans nätverk “Keep Jkpg Clean” 

som genomför olika aktioner för att plocka skräp längs med 

Vätterstranden och på andra platser i Jönköpings kommun. 

Under Konstkollektivet Ugglans nedslag i en tom butikslokal 

i Jönköping under en vecka i maj, bjöd vi också in Amir Faqiri 

att ställa ut de collage han skapat av det skräp han plockat 

- och vi är inte de enda som uppmärksammat “Keep Jkpg 

Clean”. Nätverket har upmärksammats flitigt av kommuner, 

regioner, näringsliv och andra organisationer.  Återigen ser vi 

hur sådant som syns ovanför ytan åtgärdas och tas på allvar.  

När det ser fint och prydligt ut på stranden ser man det hela 

som löst. Vad som försiggår under ytan är för abstrakt.

Foto: Roland Thörnqvist

Dessutom är det lättare att förskjuta ansvaret till individen, den 

vanliga medborgaren. De större mer systematiska problem 

som utsläpp från gruvor, pappersbruk, försvar, avlopp och 

jordbruk kräver politiska åtgärder -  då blir det genast svårare.

En konstnär, Katarina Vallbo från Småland, och ett 

konstnärskollektiv, Konstkollektivet Ugglan från 

Östergötland, fick inom ramen för projektet i uppdrag att skapa 

var sin offentlig konstnärlig gestaltning. Deras arbete har löpt 

parallellt och tätt sammanvävt med den relationsskapande 

och folkbildande delen av projektet. I juni 2021 presenterade 

konstnärerna sina skissförslag för en grupp bestående av 

representanter för Österängens Konsthall, Aktion Rädda 

Vättern, Naturskyddsföreningen och Konstfrämjandet. De 

båda  verken skiljer sig avsevärt åt men tar båda fasta på det 

som sker under vattenytan. Det vi inte ser, men ändå påverkas 

av.

Katarina Vallbos verk, “Viska, lyssna” är ett fysiskt verk 

i tre delar. Ett: En rund bordsskiva tillverkad av ekträ och 

vit stenkross från Borghamns kalkstensbrott som sänks 

ner i Vättern på cirka sex meters djup och som en dag när 

Vättern ligger stilla kommer att kunna ses både från ytan och 

strandkanten. Två: Fem stolar, tillverkade i ekträ, som placeras 

ut på lika många olika platser runt Vättern, där du som besökare 

kan slå dig ner och lyssna in det rundabordssamtal som pågår 

under ytan. Tre: Ett större antal stenar, med texten “Jag lyssnar” 

ingraverat. Som deltagare i verket kan du ingå ett kontrakt med 

Vättern genom att kasta tillbaka en av stenarna i sjön.

Det är en ödets ironi att det krävts mängder av pappersarbete, 

ansökningar, ritningar och kartor för att till slut få tillstånd 

från Länsstyrelsen att sänka ner ett verk i Vättern som endast 

består av trä och sten, samtidigt som pappersmassafabriker 

och regementen relativt obekymrat kan fortsätta släppa ut 

gifter och tungmetaller, rätt ut i sjön. Bland annat på grund av 

den byråkratiska processen kommer Katarina Vallbos verk att 

komma på plats först under våren 2022.

Illustration: Fredrika Ottosson

Foto: Katarina Vallbo



Konstkollektivet Ugglans “Expedition Botten Upp” är ett 

helt immateriellt verk. Under hela sommaren 2021 var 

konstkollektivet Ugglan på turné, gjorde nedslag längs stränder 

och campingplatser  vid Vättern, och vart de än kom tog de 

med sig den magiska värld som är typiska för ugglorna - en 

överdådig scenografi med 70-talstält, gamla nautiska instrument, 

oljerockar, böcker, kanoter, livbojar, våtdräkter - till och med 

en mobil biograf. De samlade in vattenprover, sände radio, 

gjorde livesändningar på Facebook och vart de än kom bjöds 

publiken in att delta på olika sätt. I samarbete med Skådebanan 

Småland och projektet “Skåderier” bjöd vi in ugglorna till 

ett mini-residens, där de under en veckas tid tog över en tom 

butikslokal i Jönköping City, där också Amir Faqiri från Keep 

Jkpg Clean medverkade med en utställning med “skräpkonst”. 

På Sandudden på norra Visingsö bjöds badande turister in 

att medskapa det av Folke Dahlberg inspirerade pinnverket 

“Njord”. Expeditionens forskningsresultat presenterades på en 

välbesökt utställning på Magasin 19 i Vadstena i september, där 

vattenproverna “översattes” till ljudverk. Hela expeditionen 

finns dokumenterad i fanzinet “Folio”.

Den medskapande delen av projektet har varit lika viktig för 

oss som de konstnärliga gestaltningarna. Det manifesterades 

inte minst i Konstaktionen Vättern Runt som genomfördes den 

19 juni, samma dag som det stora cykelloppet (som dock fick 

ställas in på grund av pandemin.) Nu blev det ett konstlopp 

istället, utmed hela Vätterns östra sida. I Vadstena arrangerade 

Konstkollektivet Ugglan ett performance bestående av en 

cykelmanifestation genom hela staden som avslutades med ett 

gemensamt “dop” i Vättern där Maria Segersäll läste upp en 

hymn till Vättern. I Hästholmen bjöd Bygdegården in till en 

workshop på fisk- och vattentema. I Gränna jammade Grenna 

Bluegrass för Vättern på Gränna torg. I Jönköping skapades 

en lång, kollektiv gatumålning på gång- och cykelvägen 

utmed den välbesökta Vätterstranden. Och på instagram 

skapade Carl-Fredrik Holterman från Omkultur ett äventyr 

med Heliga Birgitta, John Bauer, Ellen Key och Verner von 

Heidenstam i huvudrollerna.

Hela projektet summerades i ett avslutande seminarium 

“Varför älskar inte alla Vättern?” på Österängens 

konsthall, där Thomas Laurien modererade samtal mellan 

konstnärer, aktivister och företrädare för de olika kultur- 

och miljöorganisationer som projektet samarbetat med. 

Seminariet resulterade bland annat i ett bestående nätverk, 

“Rätten till Vättern”, där samtalet fortsätter.

Den som en gång upplevt en solnedgång över Vättern 

glömmer den aldrig. Trots att man vet att det är ett fåfängt 

försök att fånga det storslagna, det färgstarka, det magiska, tar 

man ändå upp sin mobilkamera för att frysa ögonblicket. Det 

är lite samma sak med ett projekt som “Rätten till Vättern”. 

Ingen dokumentation i världen kan fånga alla aha-ögonblick, 

alla möten, all förundran, alla insikter.

Vi är stolta över det nätverk vi skapat, över kommun, läns- 

och organisationsgränser. Och vi är tacksamma över alla de 

relationer som etablerats och fördjupats - till varandra och till 

Vättern. 

Johanna Linder, curator för “Rätten till Vättern”.

Jannie Sidenvik, projektledare för “Rätten till Vättern”

Foto: Camilla Linusson

Foto: Konstkollektivet Ugglan

Foto: Konstkollektivet Ugglan

Foto: Konstkollektivet UgglanFoto: Carl Fredrik Holtermann

Foto: Carl Fredrik Holtermann



Bobo Hallgren

Stefan Valfridsson Dennis Petersson Häll

Anna & Kristin Gullstrand

Den fria akademien

STUDIO476

I studio476 året 2021:

Andra chansen till ett första intryck - Bobo Hallberg

Gäst hos märkligheten - Jesper Nietsche

IRL i Studio476 - Den fria akademin

Animism - Dennis Petersson Häll

Vi bygger broar mellan människor - Ekhagens förskoleområde

MUSIKONST - Stefan Valfridsson

Tropiska tillflykter - Anna & Kristin Gullstrand

STUDIO476 är vår experimentyta där våra 

medlemmar kan boka in sin egen utställning. Här har 

det visats konst i alla material och uttryck från konstnärer i 

alla åldrar och med många olika bakgrunder. Vi ser det som 

ett demokratiprojekt.

Anna & Kristin Gullstrand
Jesper Nietsche

Ekhagens förskoleområde



KULTURPOLITISKA DIALOGER

 I början av 2021 medverkande Österängens Konsthall i en 

digital workshop arrangerad av Statens Konstråd tillsammans 

regeringens utredare Linda Zachrison på temat “Återstart 

för kulturen”. Rapporten “Från kris till kraft - Återstart för 

kulturen” (SOU 2021:77) publicerades den 30 september.

Vi deltog också i en digital studiecirkel arrangerad av 

Konstfrämjandet på temat “Konst och politik”.

Under våren inleddes en en dialog med Jönköpings kommun om 

gästateljén i Smedbyn, en viktig resurs för flera kulturföreningar 

i Jönköping som driver olika former av residensverksamhet. 

Dialogen resulterade bland annat i att gästateljén får vara 

kvar och att Österängens Konsthall från och med årsskiftet 

2021/2022 tar över administration och bokning av ateljén från 

Jönköpings kommun.

Hösten dominerades av ett flertal dialoger kring Jönköpings 

kommuns nya kulturplan, som ska antas under 2022. Parallellt 

med arbetet med kulturplan genomförs också en större 

utredning om lokaler för kulturföreningar där Österängens 

Konsthall engagerat sig tillsammans med Jönköpings Fria 

Kulturallians i dialoger, debatter och en uppvaktning av 

ansvarigt kommunalråd Ilan De Basso. 

NÄTVERK

2021 blev Österängens Konsthall formell medlem i 

Konstfrämjandet, en organisation som vi haft ett nära 

samarbete med sedan flera år tillbaka. Österängens Konsthall 

är också medlem i Skådebanan Småland, Birkagårdens 

Folkets Hus-förening, Sveriges Konstföreningar, Kollektiva 

Hjärnan, KIS (Konsthallar i Sverige), Jönköpings Fria 

Kulturallians och Odlingsnätverket Jönköping.

Under hösten 2021 medverkade representant från konsthallen 

på Den Kollektiva Hjärnans höstträff i Ställbergs gruva.

I samband med att projektet “Rätten till Vättern” avslutades 

bildades ett informellt nätverk med samma namn, bestående 

av kultur- och miljöorganisationer runt hela Vättern. 

I oktober träffades konstaktörer från hela Småland på 

Linneuniversitetet i Kalmar för att undersöka möjligheterna 

att utveckla konceptet “Nya Småland”. En representant från 

konsthallen ingår i den arbetsgrupp som ska arbeta för en 

triennal år 2023.

NÄTVERK, SAMVERKAN & MEDIA
Österängens Konsthall är en aktiv aktör i vårt lokalsamhälle och engagerar oss i det kulturpolitiska samtalet 

på lokal, regional och nationell nivå.

Vi höll öppet hus i Gästateljen i Smedbyn under Gammeljul som arrangeras av 
Smedbyns intresseförening. Foto: Melina Polack

STYRELSEREPRESENTATION

Österängens Konsthall har styrelserepresentanter i Skådebanan 

Småland, som under året bland annat genomfört projektet 

“Skåderier” och i Birkagårdens Folkets Hus-förening, som under 

2021 genomfört en omfattande renovering av allaktivitetshuset 

Birkagården på Österängen med stöd av Boverket, Vätterhem 

och Jönköpings kommun. Österängens Konsthall är också 

representerade med en ledamot i Sveriges Konstföreningars 

länsdistrikt. 

VISNINGAR, STUDIEBESÖK OCH FÖRELÄSNINGAR

På grund av pandemin har antalet visningar och studiebesök 

av uppenbara skäl varit färre än tidigare år. Året inleddes med 

en digital visning av Roxy Farhats utställning via våra sociala 

medier. Dock har vi under året kunnat ha flera fysiska besök, 

bland annat av  av Journalistlinjen på  Södra Vätterbygdens 

Folkhögskola under deras kurs i kulturjournalistik, Zonta, 

Senioruniversitetet, Region Jönköpings Län, studenter från 

år tre i programmet Internationellt arbete på Jönköping 

University, Fotoskolan Jönköping, Föreningen Norden och de 

socialdemokratiska ledamöterna från riksdagens justitieutskott.

Under kommunens Hälsovecka arrangerades en guidad visning 

av skulpturparken “Naturen tar över” som avslutades med fika 

i kolonilotten.

På Konstdygnet i Örebro den 17–18 november var Österängens 

Konsthall ett av de case curatorn Alba Folgado, Konstfrämjandet, 

studerat för att undersöka hur sociala rörelser har bidragit till att 

tänka om, utvidga och demokratisera konstfältet i Sverige. 

KONSTHALLEN I MEDIA

 2021 var året då Österängens Konsthall blev “känt från tv”!

Under sommaren kom ett team från SVT:s program 

“Go´kväll” och gjorde ett långt resereportage om Österängens 

Konsthall och Jönköping som sändes i september.

Litteraturfestivalen SmåLit fick under 2021 genomföras helt 

digitalt. En intervju med Johanna Linder om boken “Allt för 

konsten - En bok om Österängens Konsthall” (2020) sändes 

online i februari. I oktober kom också den glada nyheten 

att boken blivit nominerad till Svenska Publishingpriset, i 

kategorin “Fackböcker”.

I april bjöds Johanna Linder in till Kulturlunch på Sörängens 

Folkhögskola i Nässjö, också det samtalet sändes digitalt och 

den 1 maj medverkade vi i ABF:s livesändning från Smedbyn 

i Huskvarna om kultur och kulturpolitik.

Jönköpings-Posten: 11

SR Jönköping: 4

SVT: 1

Aftonbladet: 1

Jnytt: 3

Vi i Vätterhem: 2

Tranås tidning: 1

Övriga: 2

Vi har också ökat våra följare i sociala medier under 2021 

och har idag 2 482 följare på Facebook och sammanlagt 2 

516 följare på Instagram (@osterangenskonsthall, @ok_

kids_konsthall, @ok_kolonilott)



Beppe Starbrink från SVT:s "Gokväll" gjorde ett resereportage från 
sin gamla hemstad Jönköping. Här intervjuas Melina Pollack på 
kolonilotten.

I slutet av 2021 hade Österängens Konsthall 248 betalande 

medlemmar, en minskning med drygt 40 medlemmar sedan 

2020, något som till stor del kan förklaras med pandemin. 

Vi behåller dock vår ställning som en av Jönköpings största 

kulturföreningar och är glada och stolta över att så många vill 

engagera sig för konsten.

Vårt varmaste tack till er och särskilt tack till alla som gör 

volontärinsatser på konsthallen! Utan er, intet.

Styrelsen 2021 bestod av: Sören Josefsson, ordförande, 

Erik Bromander, kassör, Helena I. Blom, ledamot, Silvana 

Jankovic, ledamot, Johanna Bergström, ledamot, Samar 

Jabri, ledamot, Radu H Dinu, suppleant, Evelina Dembacke, 

suppleant, Bobo Hallberg, suppleant.

FÖRENING OCH ORGANISATION



Under styrelsen arbetar det konstnärliga rådet, som beslutar 

om utställningsprogrammet. Det konstnärliga rådet bestod 

2021 av Jesper O.T Andersson, Johanna Billing, Helena 

I. Blom, Marcus Gyllborg, Johanna Linder och Katarina 

Vallbo.  

Österängens Konsthall hade 2021 fem anställda som 

tillsammans gjorde 3,65 årsverken:

Johanna Linder, verksamhetschef

Marcus Gyllborg, koordinator

Jannie Sidenvik, kommunikatör och projektledare

Maggie Elkhouri, publikvärd och pedagog

Melina Pollack, projektassistent & kolonimästare

Under hösten 2021 gjorde Wiktoria Wroblewska, 

tredjeårselev på Internationellt arbete, JU, praktik på 

konsthallen. Österängens Konsthall anlitar också ett stort 

antal frilansar och feriearbetare. Ett särskilt tack till Karins 

Johansdotter som gör värdefulla insatser som pedagog i 

konsthallens barnverksamhet.

I september 2021 gjorde styrelse och personal en 

gemensam konferensresa till Vadstena med studiebesök hos 

konstkollektivet Ugglan på Magasin 19 och skulpturparken 

i Vadstena Folkets Park.

 

ABF Jönköpings län
Aktion Rädda Vättern
Birkagårdens Folkets Hus
Den kollektiva Hjärnan
Fotoskolan Jönköping
Fältbiologerna
Grenna Bluegrass
Hyresgästföreningen
Hästholmens Bygdegård
Jönköpings Konstskola
Konstfrämjandet
Keep Jönköping Clean
Kulturförgreningen Ugglan
NBV Sydost
Naturens Rättigheter

Norra Vätterns Bild och formkonstnärer
Naturskyddsföreningen
Odlingsnätverket Jönköping
OMKULTUR
Områdesgruppen Österängen
Per Brahegymnasiet
Qom Ut
Rädda Munksjön
Skådebanan Småland
Smedbyns intresseförening
SmåLit
Statens Konstråd
Sveriges Konstföreningar
Södra Vätterns Konstrunda
Teater Tabberas
Urbergsgruppen Gränna Norra Kärr
Vätternfonden
Österängskyrkan

SAMMARBETSPARTNERS UNDER 2021



BESÖKSSTATISTIK 2021

23% flickor
1546 st

31% kvinnor
2083 st

6720
Under 2021 hade Österängens Konsthall och våra 

verksamheter 6720 unika besök varav ca 45% var barn. 

Drygt hälften av alla besök sker i vår utåtriktade 

verksamhet som är förlagd utanför konsthallen, i 

våra olika barnverksamheter, kolonilotten och olika 

evenemang i och utanför Jönköping

Illustration: Jannie Sidenvik

22% pojkar
1478 st

24% män
1613 st



SPONSORER & BIDRAGSGIVARE
Vi vill rikta ett stort tack till följande företag 
som på olika sätt stöttat vår verksamhet under 
året.

Under 2021 har Österängens Konsthall 
erhållit verksamhetsbidrag / projektbi-
drag från:

Österängens Konsthall

Birkagatan 8, 554 65 Jönköping

info@osterangenskonsthall.se

Telefon: 0708 67 21 20

Bankgiro: 892-4623

Orgnr: 802494 -0622

www.osterangenskonsthall.se



WWW.OSTERANGENSKONSTHALL.SE


