
På grund av Corona virusets spridning och direktiv från  
Folkhälsomyndigheten har Konst- och kulturrundan i Kolbäcks- 
ådalen beslutat att skjuta upp årets utställning för allas säkerhet.

Konstrundan kommer att genomföras  
Allhelgonahelgen 30 okt–1 nov 2020*.  
Tills dess önskar vi att vi alla håller oss friska och mår bra.
* förutsätter att Folkhälsomyndigheten har släppt nuvarande restriktioner betr. sammankomster

Beslut
Medlemsföreningens styrelse och evenemangsgrupp beslutade den 19 mars 2020 att flytta 
årets konstrunda från påskhelgen till Allhelgonahelgen 2020. Inför vårt beslut har många  
medlemmars mail och andra kontakter inkl. ett medlemsmöte beaktats.

Praktiska åtgärder och konsekvenser
Självklart innebär det här beslutet ett antal åtgärder där vi alla tillsammans behöver hjälpas åt 
för att få en riktigt bra konstrunda i höst. En runda vi alla kan glädjas åt efter ett år som har 
varit omvälvande för oss alla. Vi uppskattar den förståelse, flexibilitet och önskan att hjälpa och 
stödja oss.

Utställningskatalog
Konstrundan har en alldeles nytryckt katalog. Vi har därför inte råd att trycka en ny. Planen är 
att återanvända den gamla, vilket vi bedömer kan göras om huvuddelen av utställarna ställer ut 
i höst och på samma platser. Då behövs inga stora justeringar ske i numreringen på kartor och 
utställningsplatser. De justeringar som trots allt måste ske (tillfälliga lokaler som upphör, nya 
som behöver tillkomma,…) kan överbryggas genom att trycka ett löst omslag som viks runt 
varje katalog alternativ lös inlaga, där alla justeringar framgår.
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Utställningslokaler Allhelgonahelgen 2020
Vi har kontaktat samtliga fasta och tillfälliga gallerier vi har erbjudit till er utställare tidigare. 
Följande lokaler har vi hitintills fått klartecken från att de ställer upp under Allhelgonahelgen 
2020. Samtliga idag bokade utställare behåller sin utställningsplats i dessa lokaler.

Statusläget 19 mars 2020
Virsbo Konsthall, Virsbo    Ok
Schenströmska herrgården/Stallet, Ramnäs  Ok
Stenhuset, Surahammar    Nej, pågående inbokad utställning
Galleri Wission, Surahammar    Ok
Bultlokalen, Hallstahammar    Ok
Jämsäs Kiropraktik, Hallstahammar   Beslut inväntas
Kanalcaféet, Skantzen, Hallstahammar   OK
Svedvi-Bergs Hembygdsförening, Hallstahammar OK
Eldsbodahuset, Café-lokalen, Hallstahammar  OK
Kanalbyggnadshyttan, Hallstahammar   Ok
Prästgårdens Blommor, Sörstafors   Nej, verksamheten avvecklas i sommar
Kolbäcks Gästgivaregård, Kolbäck   Ok
Strömsholms Golfklubb, Mölntorp   Ok
Westerqwarn Pub & Restaurang, Mölntorp  Ok
Knytpunkten och Vita stallet, Strömsholm  Ok
Stenköket, Strömsholm    OK 
Dingtuna Bygdegård, Dingtuna    Ok
Galleri MA Stocker, Dingtuna    Ok

Vilket innebär att nära 100 utställare redan har sin plats klar och reserverad.

Vi är i kontakt med några kompletterande lokaler där vi väntar besked. Målet är att samtliga 
utställare skall kunna erbjudas utställningsplats. Information om detta kommer senare.

Egna lokaler
De utställare som har ordnat utställningslokal själva och ställer ut i exempelvis i egen ateljé, 
gemensam klubblokal, egen bostad, föreningslokal etc, etc. ber vi säkra upp att samma lokal 
gäller i höst.

Utställningsavgift
Inbetald utställningsavgift gäller för höstens konstrunda. I dagsläget återbetalas inga utställnings-
avgifter.

Volontärer
Vi är glada och tacksamma för den stöttning och support vi får. Hoppas att många av er har 
möjlighet att göra samma insatser till hösten och den framflyttade konstrundan. Utan ert prak-
tiska stöd kan inte rundan genomföras. Stort Tack på allas vägnar.

Information
Pressrelease går snarast ut till näraliggande media.

I och med detta mail är informationen officiell och ni får gärna kommunicera det i egna sociala 
kanaler. Att hjälpas åt att omvandla det tråkiga till något positivt i höst, är något vi gör bäst 
tillsammans. Vi kommer löpande med information, huvudsakligen via mail.

sid 2 (3)



OBS! 
Vi har nyligen konstaterat att flera av er inte får något mail. Detta beror sannolikt på att ert 
mailkonto/mailserver har ett filter för skräppost/reklamkampanj. Filtret fångar upp våra utskick 
och lägger dem bland er ”skräppost”.  En mailleverantör som återkommer är gmail, men det 
gäller säkert även andra. För att förhindra detta har vi fått denna åtgärdsrekommendation:

Gör så här för att dina mail ska landa under den primära fliken
Det finns det bara ett säkert sätt. Få dina mottagare att agera och lägga dem där själva.  
Uppmana dem med ett tydligt mail att göra detta. 

Alternativ 1:
Mottagaren drar och släpper mailet över den primära fliken

Alternativ2:
Mottagaren högerklickar på mailet och flyttar det till den primära fliken
– Det är viktigt att mottagaren svarar ja på frågan om det även ska gälla framtida mail.

Detta mail har vi skickat ut på manuellt sätt för att så långt möjligt säkra att det når er alla.

Vill du nå oss i evenemangsgruppen är det enklaste sättet via mail till info@konstokultur.se
Vi har problem med vår telefon och vårt telefonnummer till Konstrundan.  
Tillfälligt nummer är 070-209 82 32 där Ulf Öhlander svarar.

Med önskan om er förståelse och respekt i den uppkomna situationen.

Väl mött i höst!

Medlemsföreningen Konst- och kulturrundan i Kolbäcksådalen

Anders Geidemark    Leif Björklund
Ordförande     Projektledare Konstrundan 2020
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