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Ulrika Hydman Vallien, aktuell på Edsviks konsthall, finns på många platser
i landet. Här som glasskulptur i Åkersberga, Österåker.
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Marianne Sundberg

Marianne Sundberg är främst keramiker. Född 1943 i Stockholm.
Lärare som även skrivit läroböcker.
Så här berättar hon om sig själv:
”Jag har haft keramikverkstad i
Sollentuna sedan 1982, först i Edsviken på Gösta Tamms väg. Numera
har jag min verkstad på Kanalvägen,
också i Sollentuna.
Mest bränner jag i min Naberugn
men ibland blir det rakubränningar
på annan ort. Snart skall jag bygga
mig en pit-fireugn. Lecablocken ligger redan och väntar.
Jag arbetar med stengods och
porslinslera, smyckematerial, textil.
Här vill jag visa vad jag åstadkommer i min verkstad, berätta lite om
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mig själv, vad jag har gjort och vad
som är på gång.”
Marianne Sundberg har öppnat
sin ateljé i kedjehusets tidigare garage på Kanalvägen i Töjnan. Redan
från vägen ser man att det bor en
konstnär här. Uppfarten är fylld av
blompinnar och träd dekorerade
med små roliga keramikfåglar och
stålkrusiduller, böljande tygstycken
och krus och krukor i keramik. Inne
i ateljén trängs mängder av himmelsblå skålar, fat och vaser, toppiga

lampor i veckat tyg och fantasifulla
smycken i silver, koppar och stål.
Det är svårt att tro att Marianne
Sundberg arbetat heltid som lärare,
med alla alster som hon ställer ut.
”Så gott som all fritid går till konsten,” säger hon och ler. ”Jag började
på sjuttiotalet med att arbeta i tyg
och gick sedan över till keramik,
men använder fortfarande tygets
struktur som mönster i keramiken.
Och numera gör jag också smycken.”
”Skapandet har varit oerhört
betydelsefullt för mig så länge jag
minns. Jag längtar ständigt efter
mina olika arbetsmaterial och önskar att jag aldrig behövde städa.”
Marianne Sundberg var med och
startade Överby gård Konstcentrum. Hon har varit med i flera samlingsutställningar.
Utbildning:
Studieförbund
Konsthögskolen i Holbaek (Danmark)
Separatutställningar:
Karby gård, Täby
Hantverksstallets galleri, Ekerö
Överby gård, Sollentuna

Sollentunakonstnärer

Bildkonstnär,
scenograf,
född
1941 i Stockholm. Hon studerade
vid Nyckelviksskolan 1961-1962,
Konstfackskolan, dekormålning
1962-1969, dramapedagogutbildning 1968-1971, samt Di-kurser.
Hon arbetar i akvarell, olja, akryl,
tusch, krita, blyerts och grafik samt
textilmåleri och som affischdesigner. Hon är mest känd för sina porträtt, men målar även landskap.
Hon har varit anställd som scenograf i Stockholms Riks- och Länsteater. Hon har haft scenografiuppdrag

för ett 60-tal olika teateruppsättningar, samt specialuppdrag med
speldockor till Utbildningsradion,
Chinateatern och samarbetar i pedagogiska konstuppdrag med barn
och ungdomar och är studiecirkelledare i måleri och kroki.
Hon erhöll stipendier från Konstfackskolan för studier av dockteater
i Polen.
Utställningar:
Galleri Aniara och Takstugan Sollentuna, Galleri Viktor Rydberg

Ulla Rosendahl

Göteborg, Ronneby stadsbibliotek,
Galleri Micro Stockholm, Yerba Kulturbokhandel Uddevalla.
Offentliga verk:
Porträtt, ljusskylt, textilmålning och

Johan Thurfjell
Johan Thurfjell, född 1970 i Solna.
Han är en av våra mest mångsidiga
konstnärer. Målare, skulptör, regissör. Flyttade till Sollentuna vid tre
års ålder och växte upp där. Han
utbildade sig 1997-2002 på Konstfack i Stockholm och 2001 på Otis
College of Art & Design, Fine art
program, Los Angeles. Thurfjell slog
tidigt igenom med sina målningar,
skulpturer och installationer och
har haft en mängd separata och
grupputställningar i både Sverige
och utomlands.
”Hade Thurfjell varit fysiker skulle man kunna påstått att han praktiserar William från Ockhams klassiska rakknivsprincip, det vill säga
att man inte skall laborera med fler
antaganden än nödvändigt för att
beskriva de företeelser man observerar. Så när Thurfjell skall återge
upplevelsen av skogen som omsluter hans hem och ateljé framställer
han inget spektakulärt panoramafoto, utan återger trädklungorna
bit för bit på små glasskivor, ganska
lika dem som fotografins pionjärer
brukade bära med sig. Effektivt, och
med en djupverkan som suggererar
fram känslan av att förlora blicken
in i skogsmörkret.” Så skrev Anders
Olofsson i en recension.
Eskilstuna konstmuseum presenterade Thurfjell så här: ”Verket
´Eight Dreams´ beskriver både en
verklig plats och ett drömlandskap.
Modellen föreställer Johan Thurfjells familjs sommarställe i Roslagen, en plats där konstnären vistats
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regelbundet sen han var liten. En
stor del av de drömmar som konstnären haft under hela sitt liv har,
oavsett vad de handlat om, utspelat
sig här.”
Offentliga verk
2015: Byggmästargruppen, Barkarby 2014: SiS Residential home for
young people Råby, Lund, Poseidons
gränd, Haninge 2012: Danderyds
sjukhus, avd 65 2008: Åregaraget,
Vällingby City 2006: Huvudentrén,
Münchenbryggeriet, Stockholm.
Representerad
Museum Kentucky | Magasin 3
Stockholm konsthall | Malmö
konstmuseum | Moderna museet,
Stockholm | Göteborgs konstmuseum | Statens konstråd | Sveriges
Allmänna Konstförening | Södertälje kommun | Private collections.

Filmfestivaler i urval
2004: Sydney filmfestival | Göteborgs filmfestival 2003: Belfort,
Frankrike | Valladolid, Spanien |
Bunter Hund, Tyskland | Belo Horizonte, Brasilien | Sarajevo filmfestival | Cannes filmfestival.
Utmärkelser och stipendier
2009: Stockholm Stads kulturstipendium 2008: Marianne och
Sigvard Bernadottes kulturstipendium, Konstnärsnämndens 2-åriga
arbetsstipendium 2007: Edstrandska Stiftelsens konststipendium
2005: Konstnärsnämndens 1-åriga
arbetsstipendium 2004: Ljunggrens Stiftelses konstnärspris | Iaspis ateljéstipendium Istanbul 2002:
Iaspis elevateljé Stockholm.

ÖPPET
Tisdag - söndag 11 - 17
ENTRÉ
100 kr
Pensionärer och studenter 80 kr
Edsvik Konstvänner
50 kr
Barn och ungdomar under 15 år
har gratis entré

ÅRSKORT
finns att köpa i receptionen
(500 kr)
Berättigar fri entré på alla utställningar i 365 dagar från inköpsdatum.
KAFÉ ALKEMISTEN
Öppet tisdag – söndag kl 11-16
Lunch serveras kl 12 – 14.

Leif Tjerned
SVENSK SKÖNHET
3 september - 25 september
En ung och nyfiken konstnär kom för 50 år sedan
in på Konstakademien, “Mejan” med ett enormt
intresse för popkonst, remixar och kompressorer
för att spraya målningar.
Edsvik Konsthall riktar ljuset mot Leif Tjerneds
mångfacetterade konstnärskap som präglas av
influenser från de stora popkonstnärerna och
som funnit sitt unika språk i de monumentala
verk som påminner om nattpromenader genom
storstadsmiljöer med dess neonbelysning.
Tjerned använder för det mesta en airbrush
teknik och stora färgsprutor kombinerat med
utsågade figurer. På Edsvik visas även ljusskulpturer, grafik samt verk som förberedde
utsmyckningen på tunnelbanan Gullmarsplan
1995. Konstnärens bildspråk varierar på ett
angenämt sätt i och med att han tagit intryck
från sin omgivning utan att hamna i en enkel
bilddokumentation av idag. Tvärtom, med den
ena foten i Modernismen och den andra i Postmodernismen visar vederbörande en solfjäder av
kommentarer och subtila ironier från vår samtid.

“Öst Väst” målning samt ljusskulptur av Leif Tjerned.
Courtesy Leif Tjerned

Leif Tjerned finns representerad bland annat på
Kalmar Konstmuseum, Göteborgs konstmuseum,
Nörrkopings konstmuseum och Moderna
Museet i Stockholm.

JULMARKNAD PÅ
EDSVIK KONSTHALL 2016
Den 16 -18 december 2016 anordnar vi på Edsvik Konsthall en
julmarknad med hantverk från hela Sverige. Vi serverar julinspirerad
mat i restaurangen, vi bjuder in till livemusik, uppträdanden, barnteater
och mycket annat! Våra vackra lokaler fylls med utställare som visar
upp sina konsthantverk av god kvalitet inom design och inredning,
smyckesdesign, keramik, textil och glashantverk med mera.
Intresserad av att medverka som utställare?
Ansök på www.edsvik.com eller maila oss: kontakt@edsvik.com

Estoardo Barrios Carrillo, gästcurator

8

Hyr DUVSLAGET för möten och
fest med högst 55 gäster
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Chagall på Edsvik

0$76/2'e1

Utställningen ”John Lennon – A Private Collection” som enligt utställningsprogrammet skulle hållas på Edsvik Konsthall Öst den 8
augusti till 18 oktober är flyttad till kommande års program. Under
samma period visas istället ”Anticipation of a Miracle” - originalgrafik av konstnären Marc Chagall.
DXJXVWLDXJXVWL

I detta nummer

),*85(52&+0(7$326,7,21(5
Sollentunakonstnärer

Stallbackens Vänner instiftar musikpris
Mats Widlund är professor och
lärare i piano och dessutom
studierektor vid Edsberg, som är
en del av institutionen för klassisk
musik vid Kungliga Musikhögskolan KMH. Tillsammans med sina
professorskollegor Torleif Thedéen (cello) och Mats Zetterqvist
(kammarmusik) samt Stallbackens
Vänners ordf. Jan R Nilsson utgör
Mats Widlund juryn som utser
pristagare för det nya musiksti-

pendium på 5000 kr som årligen
kommer att delas ut på Valborgsmässoafton. Stipendiaten kommer
att väljas bland studenterna på

.RQVWKDOO9lVW

Sid 2: Erland Cullberg
Sid 3: Annika Heed
Sid 4: Arne Jones
Sid 5: Ingvar Jörpeland
Sid 6-9 Edsvik Konsthall
Sid 10 Novell August Blanche
Sid 11 MC Collection
Sid 12 Det händer på Edsvik
Sid 13 Konstpristagarna
Sid 14 Recension
Sid 15 Ny redaktion
Sid 16 Höstprogram

('69,..2167+$//

Tomas ”Nanne” Sand
berg
12 mars - 10 april

I detta nummer:

Intervju med Henrik
Thunes
Kommunstsyrelsens
ordförande
- Jag vill fortsätta
det samarbete
med näringslivet
som startades av
Douglas Lithborn
. Ett starkt näringsliv är en nödvändi
ghet för en
framgångsrik kommun
.
Sidan 12

DUVSLAGET har full uppsättning tallrikar, glas, bestick, kastruller, serveringsfat mm.
Använd i första hand e-post för frågor och bokningar. För hyresförfrågan:
jan@agora.se Jan R Nilsson berättar gärna mer om DUVSLAGET och dess
möjligheter.
Adress DUVSLAGET: Landsnoravägen 42, Sollentuna. Det ligger mellan
Edsbergs säteri och Edsvik Konsthall.

Sollentunakonstnärer
Sid 2: Lennart Mörk
Sid 3: Stina Ekman
Sid 4: Bertil Vallien
Sid 5: Tippan Nordén
Sid 6-9 Edsvik Konstha
ll
Sid 10 Norsk konst

Sid 11 Recension
Sid 12 Intervju Henrik
Thunes
Sid 13 Roman CJL
Almqvist
Sid 14 McCollection
Sid 15 Stallbacken
Sid 16 Vårprogram

forum
EDSVIK
är en
publikation
som vill
spegla vad
som
händer
runt
Stallbacken

Medarbetare i forum EDSVIK

Tidningen utges av Stallbackens Vänner tre gånger om året.
Ansvarig utgivare: Jan R Nilsson
Adress: Stallbackens Vänner
Box 814, 192 28 Sollentuna.
Redaktion: Anders Pettersson (layout), Lennart Högman (idé och text),
Monica Lindström (språkgranskning).
Foto: Anders Pettersson och Jan R Nilsson
www.stallbackensvanner.se
Tryck: Stocken Snabbtryck AB, 2015
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Det är märkligt att det gamla grishuset har
blivit en av Ramstrands huvudfrågor

”

Det gamla grishuset som idag heter Duvslaget och är återuppbyggt efter en brand.
Det kom ett brev till Stallbackens
ordförande Jan R Nilsson den 31
maj. Det kom inte i brevlådan
utan frambars av en delgivningsman på uppdrag av Sollentuna
kommun. Delgivningen avsåg
Fastigheten 11:4 (Duvslaget).
Meddelandet löd: ”Uppsägning
avser avflyttning. Anledningen
till att förlängning vägras är följande: Kommunen skall bedriva
egen verksamhet i lokalen.”
I klartext betyder detta att Stallbackens Vänner slängs ut ur Duvslaget. Gamla Duvslaget (fd grishuset) brann ner för några år sedan.
Genom föreningens egen försäkring
betalade Stallbackens vänner uppbyggnaden av det nya Duvslaget
till 80 %. Utan Stallbackens Vänner
hade Duvslaget således inte funnits
längre!
I 25 års tid har Stallbackens Vänner bedrivit kulturell verksamhet
och framför allt stöttat Edsvik
konsthall.
Stallbackens Vänner (SV) har bedrivit uthyrning av Duvslaget.
SV sponsrar Konsthallen och MC
Collection årligen med ca 100 000
kr.
SV sponsrar årligen Musikhögskolan på slottet med musikstipendier
på 5 000 kr.
SV sponsrar årligen Konstskolan

m 2 x 5 000 kr i stipendier.
SV delar ut ett litterärt stipendium
LH-priset på 10 000 kr tillsammans
med Veidekke.
SV sponsrar Valborgsmässofirandet, inkl Sollentunakören och Folkdansgillet. 1200 pers.
SV har 5-6 öppna gratis föreläsningar av författare, konstnärer per
termin.
SV ger ut 3- 4 nummer av forum
Edsvik, 5000 ex. som speglar kulturen på Stallbacken.
SV ger ut en skriftserie om Sollentunas historia, konst och litteratur.
SV erbjuder alla ideella föreningar
tillgång till Duvslaget utan kostnad.
(Ej partipol. org.)
I helgerna finns oftast vuxna
kvällstid på Duvslaget, som medför
lägre skadegörelse i området.
SV tar aldrig ut något föreningsstöd från kommunen.
Vid förfrågan hos kommunen fick
styrelsen för SV veta att det var
ordf. i kultur- och fritidsnämnden
Magnus Ramstrand, som tagit initiativ till delgivningen.
Till tidningarna meddelade Ramstrand att en enig nämnd stod bakom beslutet.
Märkligt, mycket märkligt. Först
kom delgivningen. Sedan tog nämnden beslut - ett par veckor senare.

”

Tidigare har Magnus Ramstrand,
ordförande i Kultur och Fritidsnämnden, inte visat det minsta
intresse för Duvslaget eller dess
verksamhet.
Nu talas det med dubbla tungor.
Detta säger ordf. Ramstrand: Det är
en enig nämnd som tagit beslutet
att säga upp Stallbackens Vänner
från Duvslaget.
Kommentar: Kommunen skickade en delgivningsman med
uppsägningen och ordalydelsen
Uppsägningen avser avflyttning.
Anledningen till att förlängningen
vägras är följande: Kommunen skall
bedriva egen verksamhet i lokalen.
Detta skedde den 31 maj. Nämnden tog sitt beslut den 15 juni!
Uppenbart är att initiativet är

Moped och scooter meet-up för MC
Collection
ordf. Magnus Ramstrands eget, helt
och hållet. Utan att i förväg ha lyssnat på nämnden.
Hur är det med sanningen hr
Ramstrand?
Ramstrand: Vi vill se över hur
vi vill utveckla Edsvikområdet.
Vi vill skapa rådighet och handlingsfrihet över det här området.
Kommentar: Ramstrand vill socialisera och kommunalisera området. Delgivningen uttrycker tydligt
Uppsägningen avser avflyttning.
Anledningen till att förlängningen
vägras är följande: Kommunen skall
bedriva egen verksamhet i lokalen.

Duvslaget med klockstapeln idag.
Detta kan inte innebära något annat
än att Stallbackens Vänner kastas
ut. Rådighet betyder att kommunen
nu skall förfoga över Duvslaget och
att kommunens handlingsfrihet
skall gälla, varvid kommuninvånarnas begränsas.
Hur är det med sanningen hr
Ramstrand?
Ramstrand: Kultur- och fritidsnämnden har fått uppdrag av
fullmäktige att se över hur Duvslaget inom Edsviksområdet ska
utvecklas.
Kommentar: Någon uppsägning
av Stallbackens Vänner ingår inte i
något uppdrag till ordf. Ramstrand
från kommunfullmäktige. Den finns
inte i något protokoll från fullmäktige.
Hur är det med sanningen hr
Ramstrand?
Ramstrand: Kommunen vill utreda fram till nästa sommar hur
man vill arbeta med Duvslaget
i framtiden. Kommunalt, privat
eller i föreningsform.
Kommentar: Märkligt påstående.
I delgivningen står klart och tydligt

att Kommunen skall bedriva egen
verksamhet i lokalen. I klartext
betyder det att verksamheten skall
socialiseras och kommunaliseras.
Trots att det nya Duvslaget är uppbyggt med 3 mkr av Stallbackens
Vänners medel.
Hur är det med sanningen hr
Ramstrand?

Därför utmanar jag ordf . Magnus
Ramstrand och förvaltningschefen
Niklas Roos af Hjelmsäter till en
debatt om Duvslaget och kulturen
i Sollentuna på Edsvik konsthall i
september 2016.
Sollentuna i juli 2016
Lennart Högman

Duvslaget sett från säteriet
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Lennart Högman håller sitt traditionsenliga valborgstal.

Så firades Valborg på Stallbacken
Sång, musik, dans, tal och flammande eld präglade Valborgsfirandet i regi av Stallbackens
Vänner. I år tillkom utdelning av
både konst- och musikstipendier
till unga lovande konstnärer och
musiker.
Eldsjälen, det passar väl i det här
sammanhanget, ordföranden i
Stallbackens Vänner hade mer eller
mindre själv organiserat hela Valborgsfirandet. Jan R Nilsson, som
han heter, hade samlat in grenar till
ett tjusigt bål. Han såg till att det
såldes saft, kaffe och bullar. Och till
dem som var hungriga även varm
korv med bröd. Han hade dessutom
sett till att de minsta kunde rida
på en ponny. Själv inledde han Valborgsfirandet med att gå igenom
programmet och pekade på det som
var nytt för året: Sollentunakören
bestod enbart av kvinnor med en
entusiastisk körledare, kvinna förstås. Stallbackens Vänner har utvid-

Sollentunakören sjunger in våren.

gat sitt stöd till kulturen genom att
nu ha litteraturpris, konststipendium och det senaste även ett musikstipendium. Och att Stallbackens
Vänner gett ut ytterligare en skrift

i sin serie. Denna gång en skrift
om ”Sollentunakonstnärer – Från
August Malmström till Ellen Cronholm.”

Jan R Nilsson, ordförande, delar ut musik- och konststipendierna till cellisten Kristina Winiarski, konststuderandena Sandra Holm och Michelle Nafar.

Elddansarna runt bålet.

SOLLENTUNAKONSTNÄRER
Den nya skriften fyller ett tomrum

Vid presskonferensen som ägde
rum i april, inledde ordföranden i
Stallbackens Vänner Jan R Nilsson
med att berätta att nr 2 i föreningens skriftserie nu låg färdig till försäljning. Det är en skrift med titeln
Sollentunakonstnärer från August
Malmström till Ellen Cronholm.
- Det är glädjande att få en presentation av konstnärer från vår egen
kommun Sollentuna, säger Jan R
Nilsson.
Konsthallschefen Ricardo Donoso uttryckte sin uppskattning
över att ha fått en skrift som skildrar sollentunakonstnärer de senaste två århundradena.
Många kända namn figurerar i
skriften som ”Grindslantens” skapare August Malmström, Sollentunas
störste skulptör, Arne Jones, Harry
Martinsson som inte bara var författare utan tecknare och konstnär
och dagens stora sollentunakonstnärer Leif Bolter och Stina Ekman.
Lennart Högman och Anders
Pettersson har på ideell basis gjort
boken.
- Redan nu har vi sett ett stort intresse för skriften Sollentunakonstnärer, säger Lennart Högman som
skrivit texterna och tagit fram bilder till presentationerna. Lennart
är imponerad över att så många
kända svenska konstnärer har bott
eller verkat i Sollentuna.

Vi har under ett par års tid i tidningen Forum Edsvik haft ett antal
konstnärsporträtt.
När vi fick höra att flera av våra
medlemmar sparade på tidningarna just för att bevara sidorna om
sollentunakonstnärerna, förstod vi
att det fanns ett intresse för en sammanställning av de här porträtten.
- Jag är mycket nöjd över att ha fått
möjlighet att lära känna Sollentunas största konstnärer på det här
sättet. Jag bor ju själv inte här, säger
Anders Pettersson, som gjort layout
och omslag.
Det är flera som uttryckt sin uppskattning. Sollentunamålaren Eric
Cedervalls änka Ingrid: ”Magnifik
skapelse. Jag är imponerad.” Och
Sollentunas
kommunantikvarie
Olof Svanberg: ”Den fyller ett tomrum.” Även utsocknes har hört av

Lennart Högman, författare, Ricardo
Donoso, chef för Edsviks Konsthall
och Anders Pettersson, grafisk form.

sig som Gunilla Niss, politiker från
Österåker: ”En sådan här skrift
måste vi också göra.
Förutom de trettiotvå konstnärsporträtten finns det förslag på
skulpturutflykter i Stockholms län.
Från utflykter på en timma till dagsutflykter. Där finner besökaren verk
av Sollentunas egna skulptörer och
det beskrivs också hur man hittar
dit.
Skriften finns att köpa på Edsviks
Konsthall eller kontakta ordföranden i Stallbackens Vänner Jan R
Nilsson 070-727 10 10. Den kostar
100 kronor.
Den första boken i skriftserien
var Vid den sköna Edsvikens stränder och på sensommaren kommer
den tredje: En friherres sociala slalomresa i den ädla världen.
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Reflektioner:

Sommaren som gått
Visst har det varit en osedvanligt
varm och skön sommar. Desto
märkligare har våra politikers beteenden varit.
Nationalism och frågan om invandring
Våra partiledare har mer eller mindre kämpat med varandra om vem
som mest hyllar Sverige, våra svenska värderingar, hur vi skall försvåra
invandringen och skapa hårdare
asylregler. Ingen kan tro att det för
mindre än ett år sedan inte ens gick
att antyda något åt det här hållet
utan att bli anklagad för att vara
rasist eller få liknande tillmälen av
politiker och journalister.
Ännu konstigare är det att Åkes-

sons värderingar som är desamma
nu som igår har fått uppföljare i
snart sagt alla partier utom mp, v
och c. Nationalismen flödar dock
lika friskt där.
Hur skall man nu kunna hålla
sverigedemokraterna utanför de
fina politiska rummen? Men säkerligen kommer någon språkligt
obegåvad politiker säga att det inte
är samma nationalism eller samma

Lennart Högman

svenska värderingar och samma
hårdare asylregler som sverigedemokraterna har. Här kommer att
bli ett slagsmål om vad det är man
egentligen menar. Och sedan flyter
allt ut i ett intet.
Minns när alla manliga partiledare talade om att de var feminister.
Det var inte mycket trovärdighet
i de uttalandena. Mellan ord och
handling var det nästan en avgrund.
Det man otvetydigt kan slå fast
när det gäller invandringen är att
vi tagit emot ”en stad” som till invånarantalet är större än Uppsala.
Det innebär att ”denna stad” skall
byggas upp på mindre än ett år med
alla de servicefunktioner, byggnader och personal mm som måste

finnas.

Kompetens och ledarskap
Jag har tidigare skrivit om att det
inte fordras någon kompetens för
att bli riksdagsledamot. Jag tog exempel från vänsterpartiet och moderaterna där deras yngsta ledamöter klart uttalat att de slutade som
riksdagsmän för att de måste skaffa
sig en utbildning, annars kunde de

inte få ett jobb. Jo, förutom att sitta
i riksdagen!
Här tillsätts politiska ledare inte
för att de har kompetens inom sina
ämnesområden eller för att de har
någon riktig ledarutbildning bakom
sig. Politikerna skriker sig nästan
hesa om att övriga i vårt land måste utbilda sig, vidareutbilda sig för
att klara sig i konkurrensen. Men
inga krav på politiker. Inte ens att
de skall ha praktisk erfarenhet av
arbetslivet, låt säg ett år, helst tio år.
Vad har de för kunskaper om ekonomi, förhandlingar, samhällsfrågor
i stort, fackliga frågor eller hur man
bygger upp ett team till exempel?
Ändå uttalar de sig med emfas och
kommer med förslag som saknar all
relevans.
Varför har vi inga krav på våra
politiker? Och varför inför vi inte
tjänstemannaansvaret igen bland
de offentliganställda?
Varför beter sig politiker och
numera även tjänstemän som
idioter?
Politiker och högre tjänstemän genomgår så kallad medieträning. Den
går ut på att aldrig svara på en journalists fråga, utan ersätts av ett antal inlärda meningar som upprepas
oavsett vilken fråga de får. När man
sitter framför teven och hör svaren,
upplever man att var och varannan
politiker beter sig som en jubelidiot
och förtroendet för personen rasar i
botten. Nu senast hördes en tjänsteman inom Sjöfartsverket inte bara
rabbla upp ett par meningar, utan
han drog ett helt långt stycke som
han lärt sig utantill, gång på gång.
Han drog samma litania, trots att
journalisten bad om ett ja eller nej.
Till sist förstod alla att karlen var
en jubelidiot och att PR-byrån som
slitit med honom tjänat grova pengar på att se till att flertalet politiker
och offentliga tjänstemän sakta
men säkert idiotförklaras.

Roadshow
Suzuki och MV Agusta har flaggat för att de kommer att erbjuda
provkörning på ett 25-tal olika ställen runt om i Sverige.
18 augusti 17-20, kommer de till MC Collection.
Planerna är att ta med följande motorcyklar om inget oförutsätt
inträffar i sommar. F4R – Supersport F3 800 – SupersportBrutale
1090RR – StreetBrutale 675 – StreetBrutale 800 – Street (nyhet)
Brutale 800RR – StreetDragster 800RR – StreetTurismo Veloce
Lusso – Touringhoj. De tar inte med sin trailer, men väl alla hojar.

Varmt välkommen att besöka oss på MC Collection!

Adress
MC Collection
Landsnoravägen 42
192 51 Sollentuna
Telefon: 08-35 07 07
E-post: info@mc-collection.com
Priser
Vuxna: 110 kr
Pensionär/Studerande: 90 kr
Barn 7-14 år: 60 kr
Grupper om min. 10 pers: 90 kr
Årskort: 250 kr
Öppettider
Tisdag - söndag:
11.00 16.00
Torsdagar:
11.00 - 20.00
Måndagar:
Stängt
Övriga tider kan förbokas.
15
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Vårens kulturutbud
Stallbackens Vänners
verksamhet
En förening vars syften är att
stödja stallbacksområdets kulturella institutioner och föreningar, men
främst Edsvik konsthall.
Två konstnärsstipendier delas
årligen ut till lovande unga förmågor, ett musikstipendium till en
ung studerande på musikhögskolan och ett litterärt stipendium
genom bidrag till Lennart Högmanpriset med tonvikt på civilkurage,
rak dialog och integritet.
Föreläsningar äger rum varje
månad.
En tidning - Forum Edsvik - ges
ut 3 - 4 ggr per år samt
en skriftserie om Sollentunas
historia och konst.
Majbrasan och valborgsmässofirandet på Stallbacken svarar
föreningen för.
Den egna föreningsstugan, som
ligger på området - Duvslaget - har
kök och alla faciliteter och hyrs ut
för fester upp till 55 personer. För
hyresförfrågan: jan@agora.se

Bli medlem i Stallbackens Vänner
Så här blir du medlem i Stallbackens Vänner: Sätt in 150
kronor på
plusgiro 460 40 96-0
Ange alltid namn, adress och
mejladress.
För ytterligare medlemmar i
hushållet betalar man 50 kr
kronor per person.

Föreläsningar mm
14 september Journalisten Jan
Mosander:
”Bland spioner, kommunister och
vapenhandlare”.

För höstens program kan man följa annonsering på KMHs websida
https://www.kmh.se/edsberg.
EDSBERGS SLOTT
För höstens program kan man följa
annonsering på Edsbergs slotts
websida http://www.edsvik.se/
edsbergs-slott

EDSVIKS KONSTVÄNNER

13 september kl 13.00 besök
på Villa Akleja i Vaxholm där
konstexperten och Ackesamlaren Claes Moser berättar om
konsten och J A G Ackes liv i
villan.
5 oktober Författaren Lennart
Högman och fotografen Anders
Pettersson:
Två skrifter om Sollentuna; 32 sollentunakonstnärer och grundaren
av Stallbackens Vänner

26 oktober Författaren Joakim von
Braun:
”Ryska elitförband”

9 november Medicinkonsult Peter
Fonyad
Den amerikanska drömmen Joseph
Pulitzer (1847-1911) grundare av
Pulitzerpriset

12 oktober kl 14.00 besök i
Moskén vid Medborgarplatsen
15 november kl 11.00 visning
av Odd Fellow-huset på Västra
Trädgårdsgatan och dess
historia. Därefter lunch för de
som önskar.
7 december - favorit i repris
enligt önskemål - Bergmans
Konstgjuteri i Enskede.
30 november Kommendörkapten
Sven Olof Kviman:
Främmande undervattensverksamhet i Stockholms skärgård

