
 

 

 

Kära Porslinsmuseums vänner! 
Vi i styrelsen hoppas alla våra medlemmar mår bra och ser ljust på 
framtiden.  

Det blev inte bara en förlorad vår, utan ett helt förlorat år. Det blir 
inga höstprogram, inget Julmingel, ingen invigning av museet.  

Aktuell information från 
Gustavsbergs porslinsmuseum 
”Nationalmuseum och Gustavsbergs 
Porslinsmuseum har tillfälligt stängt för 
besökare året ut. 

Vår förhoppning är att kunna öppna 
igen i början av nästa år. Tills dess 
förbereder vi olika scenarier för att kunna 
ta emot och hälsa besökarna välkomna 
tillbaka på ett ansvarsfullt sätt. 

Vi följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer för att bromsa 
smittspridningen och hänvisar till vår 
webbplats för aktuell information. 

Under tiden vi har stängt, fortsätter vi 
att dela inspirerande upplevelser genom 
våra digitala och sociala plattformar. 
Konsten och designen finns alltid till för 
dig.” 

Sittbänkar till museet 
Föreningen har donerat tre stycken 
bänkar till museet. "Museet stöds även av 
Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner 
som frikostigt donerat museibänkar till 
salarna", så står det i entrén till museet. 

Stort tack till alla som bidragit. 

Resultat av årsmötet ”per capsulam”  
38 medlemmar har röstat och godkänt 
samtliga punkter. Protokoll finns på vår 
hemsida: www.porslinsmuseetsvanner.se 

Medlemskort för 2020 är giltigt till 31 
januari 2021, nya medlemskort  för 2021 
skickas ut så snart medlemsavgiften 
betalats, senast 31 januari.  

Medlemskap för nya medlemmar som 
köper kort i museet är giltigt från första 

december 2020. 

Café Tornhuset  
Till och med januari 2021 pågår i Café 
Tornhuset en utställning med bilder ur 
boken ”Gustavsberg som försvann – och 
kom igen”.  

Den 2 februari 2021 öppnas en ny 
utställning med affischer till Porslins-
museets olika utställningar gjorda under 
2000-talet.  

Julkul inställt 
Inga aktiviteter kommer att ordnas i 
Gustavsbergs Hamn. Håll utkik på 
hemsidan gustavsbergshamn.se för 
alternativa erbjudanden. 

Information om uppropet till stöd för 
Konsthallen i Gula byggningen  
Värmdö Kommun vill nu att Konsthallen 
skall konkurrensutsättas eller läggas ned. 
Tanken var ju att Porslinsmuseum och 
Konsthallen skulle flytta till kulturhuset, 
men inget kulturhus byggs. Om vi inte 
stridit för att museet skulle vara kvar i 
Torkhuset så hade porslinsmuseet gått 
samma öde tillmötes. 

Gunilla har som ordförande i vänföre-
ningen skrivit på ett upprop, som också 
skickats ut till våra medlemmar. I skri-
vande stund har runt 3000 personer 
skrivit under. 

Vi önskar att vi skall få träffas snart 
och kunna genomföra våra program 
och besöka vårt kära museum som vi 
räddat. 

Ta hand om er och varandra!

  



 

Styrelsen 

Ordförande  Gunilla Lindholm  070-366 28 43 
 gunillalindholm123@gmail.com 

Vice ordf. Maria Grunditz 070-722 51 71 
 maria@ggarkitekter.se 

Sekreterare  Roine Fredriksson  073-800 94 12
 roinefredriksson@gmail.com 

Kassör  Inger Hasselberg  070-766 71 86  
 inger.hasselberg@gmail.com 

Ledamöter  Mats Björkman 070-245 51 55 
 mats.bjorkman@telia.com  

 Ursula Malmström Nehm 070-738 69 49 
 ursula.m.nehm@gmail.com 

 Johan von Seth 070-661 20 61 
 johan.vonseth@telia.com 

 Carola Stuart 070-308 89 64 
 carola.stuart@columbusforlag.se 

 Sarah Westerling 070-316 34 27 
 sarah@westerling.se 

Anmäl din mejladress till roinefredriksson@gmail.com för att få aktuell 
information och vänföreningens nyhetsbrev 

 

 

Ny medlemsavgift betalas senast 31 januari 2021 
Medlemsavgiften är oförändrad och 
kostar 125 kr per år, familj 200 kr, 
studerande 50 kr. 

Betala till plusgiro 4434460-4 och 
ange namn och mejladress. 

 

 

Senaste nytt från vänföreningen finns på 
www.porslinsmuseetsvanner.se  

eller på Facebook: Porslinsmuseets vänner 
 

 

Museet hittar du på www.gustavsbergsporslinsmuseum.se 
samt på Instagram #gustavsbergsporslinsmuseum 


