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LÖDÖSE. Göta Älvda-
lens Konstförenings 
Konstnärssektion fyller 
40 år.

Det firas med en jubi-
leumsutställning på 
Lödöse Museum.

I lördags var det ver-
nissage sång, musik 
och mingel.

Göta Älvdalens Konstför-
enings Konstnärssektion är 
sprungen ur Göta Älvda-
lens Konstförening. Den 7 
november 1970 grundades 
Konstnärssektionen och en 
av eldsjälarna vid bildandet 
var Britta Emanuelsson, 
som engagerade sig i arbetet 
ända fram till 2008 då hon 
avled.

– Idag är vi 22 aktiva med-
lemmar. Av de som varit 
med längst kan nämnas Eva 
Sköld-Karnéus och Rune 

Ekre, berättar förening-
ens nuvarande ordförande, 
Helene Nork.

Konstnärssektionens vik-
tigaste utställningsverksam-
het har varit höstsalongen 
vartannat år i Vänersborg 
och vartannat i Trollhättan. 
De senaste åren har plat-
sen för utställningen varierat 
mellan Vänersborgs Konst-
hall, Lödöse Museum och 
Trollhättans Konsthall.

– Sedan har vi våra må-
larträffar då vi medlem-
mar träffas och ger varandra 
konstruktiv kritik, förklarar 
Helene Nork.

Till Konstnärssektionen 
får man söka in och visa att 
man är en aktiv konstnär.

– För att få komma med 
ska man uppfylla vissa krav-
kriterier. Något teknik- eller 
stilkrav finns emellertid inte, 
säger Helene.

– Vår Konstnärssektion ut-
vecklas ständigt och ska för-
hoppningsvis göra det i minst 
40 år till. Vi är i behov av nya 
medlemmar som kommer in. 
Det är en injektion och sti-
mulerar oss som varit med 
ett tag.

Temautställningar
På den jubileumsutställ-
ning som invigdes i lördags 
visats ett 70-tal verk. Samtli-
ga konstnärer finns represen-
terade med tre stora eller fem 
mindre alster.

– Vi brukar ha temaut-
ställningar, men inte den 
här gången. Nu låser vi inte 
upp konstnärerna utan släp-
per fram deras egna fantasier. 
Fritt fram har varit ledordet 
och det känns verkligen att 
medlemmarna har tagit fasta 
på det, säger Arne Tångne, 
tidigare kassör i Konstnärs-

sektionen.
Jubileumsutställningen på 

Lödöse Museum pågår till 
och med den 17 oktober.

Göta älvdalskonstnärer firar 40 år
– Jubileumsutställning på Lödöse Museum

Arne Tångne och Helene Nork från Göta Älvdalens Konstförenings Konstnärssektion 
visar några av de verk som finns med på den jubileumsutställning som invigdes på Lödöse 
Museum i lördags och som pågår till och med den 17 okotber.
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STRÖM. Leaderprojek-
tet Ströms Slottspark 
pågår för fullt.

Många aktiviteter har 
skapats och fler är på 
gång.

I lördags inbjöds 
allmänheten till en 
Höstfest där besökarna 
kunde ta del av de 
åtgärder som hittills är 
gjorda.

Flera olika aktörer är med 
i förvandlingen av Ströms 
Slottspark. Arbetet påbörja-
des i våras och har kommit 
ungefär halvvägs.

– Det är cirka 50 åtgär-
der som omfattas av projek-
tet. Vi har kommit en bra bit 
på vägen. Alla drar sitt strå 
till stacken, men jag vill sär-
skilt nämna Leifabs vd, Owe 
Lång, som verkligen ser till 
att saker går från ord till verk-
stad. Även projektledaren Ulf 
Wetterlund spelar en viktig 
roll som samordningskraft, 
förklarar näringslivsutveck-
lare Helene Evensen.

För att fira att projektet 
kommit halvvägs arrange-
rades en Höstfest i Ströms 
Slottspark i lördags. Det reg-
nande kraftigt under mor-
gontimmarna, men lagom 
till att arrangemanget skulle 
ta sin början sprack det upp 
och solen trängde igenom.

– Det är kul att våra invå-
nare, gammal som ung, har 
börjat upptäcka Slottsparken. 
Det kommer att bli en härlig 
mötesplats när allting är klart, 
säger Helene Evensen.

En beachvolleyplan är 
redan anlagd, vilken an-
vänds flitigt. Samma sak är 
det med den belysta multia-
renan. I förra veckan färdig-
ställdes också en helt ny lek-
plats. Dessutom har parken 
försetts med träningsredskap.

– Nu håller vi på att ut-
veckla en cykelcrossbana och 
till våren monteras en ny mi-
nigolfbana, avslutar Helene 
Evensen.

Höstfest i Ströms Slottspark
– Projektet har kommit halvvägs
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Ragnhild Nilsson från Västerlanda spelade boule med sina 
kompisar.

Linda Ulriksen med sin kanin 
Tila som hoppar i mål.

Sandra Brahm körde runt besökare, här med Oliver Engvall, 5 år, samt Tony Läppänen med 
Clara Olofsson, 2 år.

PRO-kören underhöll.

De här damerna gick poängpromenad. Från vänster Maj Brunberg, Elsy Andersson, Alice 
Gustavsson och Karin Johansson.

Leon Mellqvist, 5 år, provade 
nya gungan i lekparken.


