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Konstnärernas Kollektivverkstad Luleå 

är en ekonomisk förening vars ändamål är att främja med-
lemmarnas ekonomiska och konstnärliga intressen 
genom att: Ge möjlighet till konstnärligt arbete, enskilt 
och i grupp. Tillhandahålla föreningens utrustning och 
verktyg till medlemmarna. Driva ändamålsenliga verk-
städer där medlemmarna ges möjlighet att arbeta. 

 

123 medlemmar i december 2014 
I januari 2014 hade KKV 122 medlemmar. 8 nya med-
lemmar välkomnades, varav en hedersmedlem.  
Sex medlemmar sade upp sitt medlemskap och  
en medlem uteslöts av årsmötet pga obetald årsavgift. 
 

Verkstadsansvariga 

Grafik: Eva Nordlund, Screen: Linnea Henriksson, Form-
/Skulptur: Anja Persson, Stengård: Birgitta Linhart, Metall 
o Monumental: Mats Wikström, Snickeri- o Kroki-
ansvarig: Kim Holmqvist, Digitala: vakant, Keramik: Lotta 
Kvist och för Gästateljé 2tr: Sara Edström. 
Verkstadsansvariga har äskat budgetmedel via mejl och 
behov av underhåll har meddelats löpande under året. 
 

Årsstämma och Medlemsmöte 

torsdag 27 mars i KKV Grafiken 

Förslag från styrelsen som stämman antog:  
Bokslut och Verksamhetsberättelse 2013 samt Budget 
för 2014. 
Medlemsmötet beslutade att bygga Emaljverkstad  
i den större delen av det som nu är KKV Kontor.  
Tolv närvarande medlemmar och fem inkomna 
fullmakter röstade enhälligt igenom förslaget. 
 

Föreningsfunktionärer from 27 mars 

Lars-Erik Gunnars, ordförande 1 år kvar 
Cecilia Rosenlund, v ordförande 1 år omval 
Anders Alm, ledamot 1 år kvar 
Jan-Erik Falk, ledamot 1 år nyval 
Ann-Kristin Gustavsson, ledamot 1 år nyval 
Lotta Kvist, ledamot 1 år nyval 
Anja Persson, ledamot 1 år nyval 
Anita Englund, suppleant 1 år nyval 
Birgitta Fagervall, suppleant 1 år nyval 
Firmatecknare: Lars-Erik Gunnars och Lotta Kvist, var 
och en för sig, konstituerades vid ett styrelsemöte. 
Kontotecknare för Nordea-konton: Pia Schmaltz 
Revisor: Björn Lundqvist, Lundqvist & Partner AB Luleå 
Valberedning: avgående ledamöterna Elisabet Linna 
Persson och Margaretha Lindblom. 

KKVs styrelse har haft 8 möten 

28 jan, 25 feb, 25 mar, 29 apr, 20 maj, 27 aug, 22 okt och 19 
nov samt ett icke beslutsmässigt möte den 14 aug. 
 

Föreståndare 

Föreståndartjänsten vid kulturförvaltningen omförhand-
lades till ett nyttjanderättsavtal under 2010. Avtalet 
täcker ett 50%-igt uppdrag, drift och underhåll samt 
investeringar och utveckling av verkstäderna. 
Pia Schmaltz har haft uppdraget under feb 2011 -  
aug 2014. Under 2013 beslutade styrelsen att utlysa 
uppdraget på nytt. Rekryteringsgruppen, Lars-Erik 
Gunnars, Elisabet Linna Persson och Anders Alm för-
stärktes med Pia Schmaltz, som inte skulle söka 
denna gång. Gruppen formulerade annonser, gjorde 
urvalet och kallade tre sökande till intervjuer. Av de 14 
som sökte valdes Jinger Bremberg till ny föreståndare. 
Jinger började sitt uppdrag 18 aug och efter en första 
introduktion har hon raskt fått bekanta sig med KKV 
under hösten. Efter hand som föreståndarens arbets-
uppgifterna skulle utföras har fler introduktioner gjorts. 
 

Personal 

Linnea Henrikssons Fas3-projekt, som förlängts flera 
gånger, sträckte sig till 20140508. Därefter anställdes 
Linnea med särskilt anställningsstöd från AF under  
12 månader. Linnea städar och assisterar vid byggna-
tioner, målar och rustar upp i lokalerna samt gör layout 
och bistår den nya föreståndaren i administrationen. 
Matti Hedström avslutade sin ettåriga utvecklingsanställ-
ning på KKV den 1 maj. Matti har delat Linneas sysslor 
men också ägnat sig åt eget skapande när tid getts.  
Håkan Wallström började ett Fas3-projekt den 1 maj 
och har samarbetat med Linnea och föreståndaren. 
Håkans projekt avslutades vid årsskiftet då han erbjöds 
ny Fas 3 med chans till tillsvidareanställning. 
 

Kulturrådets utrustningsbidrag 

Kulturrådet beviljade 75 000 kr till en emaljugn. 
KKV hade sökt 138 000 till en emaljverkstad och en 
raku-ugn. I sep 2014 ansökte KKV på nytt om bidrag 
för resterande utrustning till emaljen; 60 664 till sprut-
skåp med vattenridå och slamavskiljare, avsvalnings-
bänk, avskiljare till avloppet, kompressor och färgpistoler. 
 

Bygger om och rustar upp 

Emaljverkstadens placering i närheten av köket ansågs, 
av miljö- och logistikskäl, inte som lämplig. Styrelsemötet 
29 april beslutade att Digitala och Kontoret delar på 
kontorsytan och att Emaljen placeras i gamla Digitala. 
Under sommaren har en snickare delat av kontoret. 
Köket, korridoren och nya Digitala har fått nya 
ytskikt av Linnea och Håkan.  
I vinter har mattläggare tagit bort linoleummattan i 
blivande Emaljen och golvet slipats och ”prajmats”. 
 

Nya verkstäder 

Screenverkstaden färdigställdes under 2014. Vatten 
och avlopp installerades i färgköket. Vacuumbordet för 
papperstryck har fått en bättre begagnad dammsugare. 
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KKV fick, under våren ett Boktryckeri. Fyra hurtsar med 
kastlådor och två digelpressar med tillbehör. Håkan 
byggde transportvagnar till dessa hurtsar. Ett ”mobilt” 
boktryckeri!  
Nya valsar beställdes till pressarna, en kurs hölls i nov. 
 

Nya Digitala blev klart 24 okt och rymmer fyra arbets-
platser. En för flatbäddsskannern, en för trumskannern 
samt en plats för filmredigering och en allmän datorplats. 
Den äldsta datorn, vita iMacen, flyttades till Grafiken. 
 

Inköp 

Grafik: En uppsättning filt till tryckpressarna. 
Screen: Strykbräda, Strykjärn, Hårtorkar, Dusch-
handtag till blandaren i spolrummet. 
Keramik: Slamavskiljare, Raku-ugn med tillhörande 
transportvagn samt två P11 gasoltuber med 
omkopplare, Verktyg, Förvaringsskåp och liten 
Vinkelslip. Duschhandtag till blandaren. 
Form/Skulptur: Omrörare till bronsforms- och betongtill-
verkning. Duschhandtag till blandaren. 
Metall: Arbetsstol, diverse Verktyg, stor Vinkelslip. 
Snickeri: Bandslipmaskin. Stengård: Stenverktyg. 
KKV: Mobiltelefon, den fasta telefonen sades upp.  
Skurmaskin och svabbvagn, begagnade till städet. 
Emaljugnen beställdes i oktober. Kompressorn, som 
redan var använd när KKV köpte in den 2002, gav upp 
andan under senhösten. Itsab fick snabbt tag på en 
bättre begagnad som installerades.  
 

Reparation och Underhåll 

 
Järnsmältugnen ”Thorsdotter” transporterades från 
KKV Luleå till SSABs masugnsavdelning som med 
hjälp av syrgas-lans-utrustning renoverades. 
 

Nytt Brännarrör till smältugnen i Metallen. Röret har haft 
kontakt med smält brons så stora bitar hade lossnat. 
Dörrhandtaget till Stengårdsdörren reparerades. 
Luftslangen till Stengården och en Milwaukee-
vinkelslip reparerades. 
Kyltorken (Torkar och kyler luften från kompressorn. 
Fuktig luft får luftbehållaren att korrodera och varm luft 
tar mer plats än kall.) reparerades och servades.  
Otur: garantin hade hunnit gå ut, sedan ett halvår. 
Keramikugnen, vagnugn 500 liter, som delar utrymmet 
med vaxugnen har renoverats under hösten och fått nya 

stenar, termoelement och spiraler.  

Verkstäderna 

Skissuppdrag har färdigställts och man har arbetat med 
kommande utställningar; Det har arbetats med egna 
konstprojekt och på uppdrag åt andra konstnärer samt 
med gestaltningsförslag och -uppdrag. 
Screen-verkstaden har använts flitigt av bla Lillasystrarna.  
 

I Grafiken arbetar varje vecka två-tre medlemmar. 
Man har experimenterat och arbetat med kommande 
utställningar. Ett par konstellationer av medlemmar 
med gäster har haft workshopar tillsammans.  
Analogt fotolabb I akvatintrummet har ett mobilt analogt 
fotolabb ställts upp 
 

I Form/Skulptur-verkstaden arbetades med vaxer och 
tillverkades bronsgjutningsformar samt gjöts i betong. 
UTERM Vaxugn levererades i sep 2012. Efter sanering 
av ugnsrummet flyttades den i mars 2013. Vaxugnen 
delar ugnsrummet med 500-liters keramikugnen. 
Under 2014 har bronsgjutarna tagit vaxugnen i bruk. 
SKANDIA keramikugn, 500 liters vagnugn, har repare-
rats under hösten. Återstår att koppla ihop de nya spiral-
erna. Snart kan återigen stora föremål brännas på KKV. 
 

I stengården arbetade Susanne Holmberg och med-
hjälpande Vladimir Nieto Gonzales under sommaren 
med ett uppdrag till Lulebo, kvarteret Hönan. 
 

Metallverkstad med bronsgjutning. Även under 
detta år har ett flertal gjutningar och patineringar gjorts.  
 

Monumentalen har använts flitigt av medlemmar, 
hedersmedlem och Lillasystrar som gjort egna arbeten.  
 

Snickeriet används också flitigt. Ofta under kvällar 
och helger. 

 

Keramikens verkstadsansvarige sedan 2013, Lotta 
Kvist, arbetar regelbundet en dag i veckan. Utöver det 
har ett varierande antal konstnärer och en gäst arbetat 
där, allt mellan fyra-fem och ingen.  
ROHDE keramikugn, toppmatad 200 liter, används 
ständigt men täcker inte medlemmarnas alla behov.  
 

Samarbeten 
Galleri Syster driver ett mentorprogram, Lillasyster, för 
åtta unga blivande konstnärer vilka har använt verk-
städerna, tillsammans med sina mentorer, både till 
förkovran och egna projekt.  
 

Städ och Fix och Middag 

Lördag den 1 mars samlades ca 15 medlemmar för 
att städa och fixa i verkstäder och allmänna utrymmen. 
Efter flitigt fejande, som lämnade KKV skinande rent, åt 
de nöjda städarna koreanskt från Chow Keeng. 
 

Den 20 sep var det återigen dags att städa och fixa på 
KKV. Under lördagen arbetade flitiga medlemmar och 
belönades efteråt med pajer från Ormbergsrestaurangen. 
 

Medlemsmöten 

Torsdag 27 mars, medlemsmöte efter årsmötet. 
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Afterwork 14 november Jinger ordnade ett mycket 
välbesökt och lyckat afterwork med våfflor och vin  
 

Glöggfika, tisdag 16 dec 
Säsongsavslutning med eftermiddagsglögg, - kaffe och 
pepparkakor, prat och diskussioner. 

Kurser 

Mini-Work-shopar i verkstäderna 18-24 mars 
Ingjuter liv och energi i gamla och nya medlemmar.  
Ett ypperligt tillfälle för medlemmar och inbjudna konst-
skoleelever att dammsuga verkstadsansvariga på 
information om teknik, maskiner och utrustning samt 
hur verkstäderna lämpligast städas. 
 
Collografikurser med Lena Sundbom. En helg under 
våren. 5-8 deltagare per kurs i KKV Grafiken.  
 
Kroki, modellteckning, 5 tillfällen under våren och 4 till-
fällen under hösten i Grafiken. Från ansvarige Kim 
Holmqvists kontaktnät lockades, varje gång, tio-femton 
personer att teckna. Fördelningen mellan medlemmar 
och icke medlemmar var ca 20/80. 
 

Keramikkurs På onsdagskvällar under våren har 
Margaretha Lindblom haft ca fem deltagare. 
 

Boktryckarkurs 17-18 november. Under ledning av 
Göta Frideborg Svensson ordnades en grundkurs i 
handhavande av KKV:s lilla boktryckeri.  
 

Uthyrning 

KKV Gästateljé 2tr har hyrts ut till Ice Music in 
Swedish Lapland vars arbetare byggt en iskonserthall 
på Gültzauudden i Luleå, gästande konstnär som 
arbetat åt Luleå Tekniska Universitet under hösten, 
samt KKV-medlemmar. 
 

Inplanerade studiebesök 

Två besök från Sunderby Konstskola. Under våren i 
sällskap med Bertil Sundstedt och under hösten till-
sammans med Heddy Pettersson. 
 

Marknadsföring 

Visning av verkstäderna av verkstadsansvariga och 
föreståndare, för nya och ”gamla” medlemmar. 
 

Konstnärernas egna kurser i verkstäderna ökar 
allmänhetens kännedom om KKV 
 

Samarrangemang och studiebesök då föreståndaren 
och verkstadsansvariga visar verkstäderna för besökare 
och deltagare. 
 

Öppen Kroki, KiNs ”Konstrundan” och Art for Sale!  

 

Nyhetsbrevet distribueras även till medfinansiärerna 
och andra som kan ha intresse av att följa utvecklingen.  
 

KKVs Facebook-sida, som startades den 6 sep 2011. 
 

Samarrangemang 

KiNs ”Konstrundan” 24-25 maj 2014 på KKV.  
Tre grupper från KiN – Konstnärer i Norrbotten ställde 

ut på KKV under 2014 års upplaga av Konstrundan  
En gestaltning i Monumentalen efter en idé av Eva 
Nordlund i samarbete med Margareta Jonnerby och 
Desiree Bergström. I Grafiken visade Marita Bergström 
och Anita Englund sina tryck. I Korridoren ställde Lotta 
Kvist och Margaretha Lindblom ut, både skulptur och 
måleri. 
 

Smedjan Art for Sale! 29 nov - 4 jan. En pop up-butik, 
35 dagars temporär marknadsplats för konst i Luleå. 
På initiativ av NLLs Resurscentrum KONST Norrbotten 
i samarbete med KKV Luleå och KiN. Vernissage 
lördag 29 nov med 74 st konstnärer från KKV, KiN och 
KRO samt Rabarber, Ådran, Made in Kalix och särskilt 
inbjudna. 54 konstnärer/konsthantverkare har sålt för 
drygt: 229 tkr. Jämför med 2012: 104 tkr och 2013: 
152 tkr. Drygt 7 800 besökare har upplevt utställningen. 
Antalet fördelar sig på 4 614 Kvinnor, 2 352 Män och 
874 Barn & Unga under 20 år. Av KKVs 37 deltagande 
medlemmar har 28 st sålt för 111 000 kr. 

 

KKV Riks 

En sammanslutning av 25 kollektivverkstäder i Sverige. 
Under 2013 formerades en ny Riks-styrelse. Sara 
Edström är den nordligaste representanten och har nu 
suttit två år. KKV Riks viktigaste uppgift är att vara 
samordnande mellan landets kollektivverkstäder och 
agera part i förhandlingar med stat, kommun, landsting 
och andra rikstäckande organisationer.  
Se mer på www.kkv-riks.se.  
 
 

Luleå kommuns plan för Kronan 

Luleå kommun bildade ett bolag för utveckling av 
Kronan till ett nytt bostadsområde, Kronan Exploate-
ring AB. Ny VD, Lena Segerlund, tillträdde 2013-01-01. 
KKV håller sig informerad och medlemmarna delges info 
löpande. 
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Föreståndarens uppdrag 

- tillsammans med styrelsen, sköta såväl föreningens 

interna och externa arbete samt dess utvecklingsarbete. 

- föreståndaren ska förbereda styrelsens möten och 

verkställa dess beslut. 

- hen ska sköta föreningens administration, ekonomi, 

budget- och budgetuppföljning (ej bokföring, 

bokslut och deklaration) samt löpande frågor för 

verkstäderna, tillsammans med verkstadsansvariga.  

- vara arbetsledare för ev. anställda och praktikanter.  

- föreståndaren ska dessutom ansvara för 

information internt och externt.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




