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Kära Porslinsmuseivänner!
Så gott som hela hösten har präglats av politiska möten som flera av 
oss har deltagit i - mest som åhörare. Ämne: Porslinsmuseets vara 
eller inte vara i Torkhuset. Vi har skrivit insändare och haft kontakter 
med politiker, bl.a. uppvaktat kommunalrådet Monica Pettersson med
550 namn på protestlistor. Hon sa tack och så gick hon och lät 
diarieföra listorna. Inga andra reaktioner. På det senaste mötet, 
kommunstyrelsen 2/12, så beslutades det att porslinsmuseet ska flytta
ut från Torkhuset och etableras i det nya ”kulturhuset”. Detta beslut 
skall bekräftas på nästa kommunfullmäktige onsdagen den 16/12,
från kl. 17.00. Då måste vi vara många som kommer och visar 
vårt ogillande! Vi kommer att arrangera mindre plakat med bild 
av Torkhuset och förutom detta kommer det att finnas protest-
lappar att dela ut. Detta får man göra utanför kommunhuset. 
Sedan när mötet ska börja går vi in och sätter oss för visa att vi 
är många som intresserar oss för vad som beslutas!

SÅ: Kom dit så många som kan!!! Alla bör ha på sig våra 
kampanjknappar som fortfarande finns kvar på porslinsmuseet 
att avhämta.

DET TOG 50 ÅR ATT BYGGA UPP PORSLINSMUSEET! 
ATT BESLUTA ATT TÖMMA DET TAR EN SEKUND!

Vill ni veta mer om kommunens planer för kulturhuset, titta på 
hemsidan varmdo.se/porslinsfabriken!

Förnya medlemskapet för 2016
Medlemskap i föreningen kostar 125 kr per år, familj 200 kr, 
studerande 50 kr. Sätt in på plusgiro 4434460-4  från och med 1 
januari 2016. Glöm inte att skriva ditt namn om du använder 
pappersblankett!

Årsmöte 2016
äger rum på Gustavsgården 10 mars. Mer information kommer.

Utställningar på Porslinsmuseet:

Konstfack c/o Gustavsbergs Porslinsmuseum
12 december – 7 februari 2016

Studenter från Konstfacks kandidatprogram åk 3 med inriktning 
Keramik och Glas har för andra året i rad fått en inbjudan från 
Gustavsbergs Porslinsmuseum att ställa ut på museet. 

John Sundkvist
20 februari 2015 - 15 maj 2016
John Sundkvist kommer att på museet visa sitt eget måleri samt delar 
av sin egen samling av östasiatisk keramik, tillsammans med ett urval
föremål ur museets samlingar. 

Stig Lindberg 100 år
28 maj - 28 augusti 2016
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