
1 

 
Kära vänner, välkomna till ett nytt år 2021! 

Varken vi eller någon annan vet vad som händer i år. Vi i styrelsen har ändå några 
förslag på aktiviteter som preliminärt kan genomföras om restriktionerna ändras. 

ÅRSMÖTE 
Årsmötet kommer i år att genomföras digitalt "per capsulam" precis som förra 
årsmötet 2020, genom poströstning eller på webben. 
En länk till ett formulär kommer att mejlas ut. De medlemmar som inte har mejladress får 
formuläret med vanlig post i detta utskick.  
Verksamhets- och revisionsberättelse samt kompletterande handlingar läggs ut på vår 
hemsida www.porslinsmuseetsvanner.se  
Era svar behöver vi senast den 31 mars!  

Preliminärt vår- och sommarprogram 2021
AFFISCHUTSTÄLLNING 

Under åren har många separatutställningar 
genomförts på museet. Från ett antal av dessa 
utställningar har affischer sparats och nu gör 
vänföreningen en utställning på Delselius Café 
Tornhuset i Gustavsbergs Hamn.  
OBS! Pågår till 4 maj. 

MILLESGÅRDEN 
Utställning om Stig Lindberg 29 maj 2021 - 30 
januari 2022. Eventuellt kan en visning ordnas. 

GUSTAVSBERGS KONSTHALL 

 
 

Gustavsbergs Konsthall öppnar igen för bokade 
visningar av utställningen Earth, Wind, Fire, 
Water – Nordiskt konsthantverk.  Alla besök 
måste förbokas på konsthall@varmdo.se eller på 
plats i vår butik. Fri entré. 
www.gustavsbergskonsthall.se 

PORSLINETS HELG  
Lördag och söndag 28-29 augusti genomförs 
Porslinets helg i Gustavsbergs Hamn med samma 
upplägg som 2020. Strömma kanalbåtarna 
kommer att gå till Gustavsberg i sommar. 
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Aktiviteter där datum meddelas senare: 

PORSLINSMUSEET 
Vi har en förhoppning om att kunna besöka Lisa Larson-utställningen igen, när museet 
återöppnar för trygga besök efter stängning på grund av pandemin.  
Vi håller en tät dialog med utställningsansvariga på museet som just nu ser över årets 
planering och erbjudanden. Vi uppdaterar er medlemmar så snart vi vet mer. 
Vänföreningen kommer att bidra till inköp av drejskiva. 
Museet kommer under april att genomföra en digital föreläsningsserie med anknytning 
till museet. Separat inbjudan kommer. 

VILLEROY & BOCH GUSTAVSBERG AB  
Visning av monteringsverkstaden på Ekobacken kommer att ske under hösten.  

GUSTAVSBERGS PORSLINSFABRIK  
Oskar Juhlin visar porslinsfabrikens verksamhet.  

VÄNGE 
Resa till Uppland, ursprungsplatsen för Gustavsbergs porslinsfabrik och ett privat 
porslinsmuseum. 

Följ oss på www.porslinsmuseetsvanner.se och 
www.gustavsbergsporslinsmuseum.se, där publicerar vi datum för 

kommande aktiviteter. 

Kom ihåg att meddela ny eller ändrad mejladress till 
info@porslinsmuseetsvanner.se 

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 

 


