
 

Älvstadens Konstförening är en allmän och ideell konstförening som är 
öppen för alla. 

Vi söker stöd till vår verksamhet som idag drivs med medlemsavgifter och 
en stor insats av ideellt arbete. 

  
Föreningen har ambitionen att under 2017 driva ett projekt som etablerar Kulturnätverk 
Älvstaden. Tidigare år har vi varit en del av Lundby Kulturmånad, som bl.a. gett lokala 
konstnärer möjlighet att ställa ut sina verk. Vii vill nu bidra till att i ett projekt bilda 
Kulturnätverk Älvstaden, där olika aktörer samverkar för att med konst och kultur bidra till 
det goda livet för de som bor och verkar i Älvstaden. Projektet medverkar till lokal hållbar 
samhällsutveckling bl.a. genom att bidra till att skapa arenor för möten som bidrar till 
integration.  
Föreningen vill i enlighet med sin vision uppmärksamma och stödja konstnärer som är 
verksamma i och har anknytning till området. Föreningen vill också bidra till den 
kulturella verksamheten i stadsdelen och ser det som ett fantastiskt tillfälle att göra detta 
genom att etablera en lokal samverkansplattform för kulturella aktiviteter.		
 

För att skapa dessa möjligheter vänder vi oss till lokala företag och 
organisationer för att samverka med oss, och erbjuder nu kulturstödspaket 

enligt nedan. 
 

Brons 
Exponering vid föreningens återkommande aktiviteter och evenemang.  
Våra stödjande företag och organisationer exponeras med namn och logotyp. 
1 medlemskap i föreningen som ger en vinstmöjlighet i det årliga konstlotteriet. 
Insats: 1 500 kr/år 

Silver 
Samma som Brons samt: 
Omnämnande med namn och logotyp på hemsidan samt på Facebook i 
anslutning till marknadsföring av föreningens evenemang och aktiviteter. 
2 medlemskap i föreningen som ger två vinstmöjligheter i det årliga konstlotteriet. 
Insats: 2 500 kr/år 

Guld 
Samma som Silver samt: 
Föreningens guldpaket innebär att företaget eller organisationen omnämns med 
namn och logotyp på hemsidan under hela stödperioden. 
4 medlemskap i föreningen som ger fyra vinstmöjligheter i det årliga konstlotteriet. 
Insats: 4 500 kr/år  

 

Älvstadens Konstförening www.alvstadenskonstforening.org 


