
Vad händer i Stenhuset? 

Se Idagspalten i VLT under Hallsta/Sura och 
Utställningar 

  www.stenhusetgille.se, www.alltomhemslojd.se 
http://www.konstforeningar.se,  

www.surahammar.se, www.vastmanland.se  
www.konstivastmanland.se  www.slojdnytt.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenhuset 
Surahammar 

2012 
 

Konstgalleri 

Slöjd &Hantverk 

Café med hembakat 

Gammal smedbostad 

Foto Gullvi Malmberg 

Vi har öppet  

lördagar, söndagar  

13.00 till 17.00  

 

Vi visar gärna Stenhuset och pågående 

utställningar  

på andra tider  

Välkomna! 
Surahammars 

konst- och hantverksgille 

www.stenhusetgille.se 

 

Kontakt 

 

Surahammars Konst- och Hantverksgille 
 

Stenhuset 
Ekängsvägen 5,  

735 31  Surahammar 
 
Stenhuset 0220-36757 

 
Ordförande 

Kia Ericson 0220-37270 
 
Konstansvarig  

Gullvi Malmberg 0220-41097 
 

Vi visar gärna Stenhuset och pågående 
utställningar även på andra tider 
kontakta ordförande eller konstansvarig 

 
Email: stenhuset.gille@suravision.se 

Hur Hittar man till 

Stenhuset? 

 

 

http://www.stenhusetgille.se/
http://www.konstforeningar.se/
http://www.surahammar.se/
http://www.vastmanland.se/
http://www.konstivastmanland.se/
http://www.slojdnytt.org/
http://www.stenhusetgille.se/
mailto:stenhuset.gille@suravision.se


 

 

Utställningar 2012 

I Konsthallen  på övre plan 

4 feb-12 feb Ull-utställning 

 

18 feb-18 mars Tapani Björkbacka 

Olja/akryl 

24 mars-22 april Per Helldorff 

Träsnideri/mekaniskt 

kabinett 

Anna Helldorff 

Illustrationer 

28 april-27 maj Sumiko Kiyhara 

Akvarell/blandteknik 

2 juni-1 juli Maria Ginzburg 

Akvarell 

7 juli - 5 aug Henke Levay, 

Tobbe Malm  

erik Vargtand 

Järnsmide 

11 aug-9 sep Leif O Pehrson 

Foto 

15 sep- 14 okt Åsa Peck 

Målningar 

20 okt-18 nov Kristina Eriksson 

Blandteknik 

Bodil Löfgren 

Pappverk 

24 nov- 23 dec Julsalong 

 

I Caféet på nedre plan 

4 feb-12 feb Inköp  till medlemslotteri  

18 feb-18 mars Husets Målare 

24 mars-22 april Anna Bergman-Paul 

28 april-27 maj Glädjemålarna 

2 juni-1 juli Chatarina Lindberg 

7 juli-5 aug Kay Viberg 

11 aug-9 sep Barbro Pettersson 

Irene Strängberg 

15 sep- 14 okt Jörgen Engström 

20 okt-18 nov Inger vennerström 

24 nov- 23 dec jul i Stenhuset 

 

Surahammars Konst- och 

Hantverksgille 

startade 1984 och är en ideell samman 

slutning med cirka 50 medlemmar. 
 

Under året har vi ca tio utställningar i 
konsthallen med etablerade konstnärer 

och konsthantverkare från hela Sverige 
och året avslutas med en julsalong där 

alla med anknytning till Surahammar 
är välkomna att ställa ut.  

 

Surahammars Konst- och Hantverks-
gille är medlem i Sveriges 

Konstföreningar. Genom medlemskap i 
Västmanlands hemslöjdsförbund är vi 

också med i Svenska Hemslöjds-
föreningarnas Riksförbund SHR.  

 
I Stenhuset finns en butik där gillets 

medlemmar säljer sin konst, slöjd och 
hantverk.  

Under Suradagarna, första helgen efter 
midsommar, ordnar vi en hantverks-

marknad utanför Stenhuset med 
inbjudna hantverkare. 

Vi ordnar slöjdscaféer,  ibland med 

särskilt tema. 
 

Medlemmarna i Konst- och hantverks- 
gillet svarar för att Stenhuset har 

öppet för besökare varje lördag och 
söndag under hela året.  

 
Vi vill gärna ha nya medlemmar! 

Om du är intresserad av Stenhuset, 
konst eller hantverk är du 

välkommen!  
 

Det är naturligtvis roligt om du målar 
eller slöjdar själv, men du är även 

välkommen att bara hjälpa till med 

utställningarna, i butiken och caféet 
några dagar per år. 

  
Hjälp till att hålla Stenhuset igång! 

 
Medlemsavgiften är 200 kr per år.  

Som medlem deltar du bl.a i vårt 
konstlotteri och får  rabatt vid köp från 

utställningarna. Varje år genomför vi 
en kulturresa.Detta år ska vi åka till 

Hemslöjdens Jubileumsutställning på 
Liljevalchs den 26 augusti. 


