
 

 

   Västerås den 14 augusti 2018 
 

 

Hej konstvänner! 

 

Efter denna extrema sommar ska vi nu blicka framåt mot höstens alla program! 

 

I våras var vi tvungna att gå ut med ett extra utskick om resan till Dresden i oktober. 

Flygbolaget och hotellet ville ha besked redan i mitten av juli! Vi valde då att också 

annonsera resan till Artipelag i början av september. Båda resorna blev snabbt fulltecknade. 

Reservlistor finns.  

 

I maj var vi till Villa Akleja, mycket populärt även denna gång. Vi försökte få en ny resa 

under hösten men det var redan fulltecknat! Vi har nu bokat den 11 maj 2019. Reservlistan 

från maj i år ger förtur. Det betyder tre bussresor i vår!  

 

Fick du utskicket i juni? Bra, då har vi rätt adress, mail- eller post-, till dig! Om du ändrar 

någon adress måste du tala om det för oss, vi får inte veta det på något annat sätt.  

Vi vill be dig, som ännu inte lämnat ditt godkännande om att vi får använda dina 

personuppgifter såsom GDPR kräver, att göra detta snarast möjligt. Du kan lämna ditt 

godkännande genom att underteckna det bifogade formuläret och lämna det till Konstmuseets 

reception eller skicka det med post till Västerås Konstförening, Karlsgatan 2, 721 87 Västerås.   

Du kan också lämna godkännande genom att skicka e-post till 

vasteraskonstforening@hotmail.com eller gå till VKF:s hemsida 

https://vkfhemsida.wordpress.com/personuppgifter. 

 

Oktober blir en intensiv månad i konstföreningen! Flera föredrag, ateljébesök och resa till 

Dresden står bland annat på programmet. Läs och anteckna i almanackan, det gäller förstås 

hela höstens program! Observera att kursen i fotografiska ikoner nu kommer att gå på 

måndagar. Vår kursledare Helen Karlsson har fått ändrade arbetstider. Prenumerera gärna på 

hemsidan, där kommer mera information efter hand. Tack Sensus för stöd till verksamheten! 

 

Du ska också anteckna söndagen den 29 september 2019. Då kommer Västerås Konstförening 

att ha 100-års kalas! Just den dagen bildades föreningen, en av de äldsta i Sverige. Vi har en 

arbetsgrupp som sonderar och planerar för firande, inte bara den dagen utan också vid andra 

tillfällen. Har du idéer får du gärna ta kontakt med någon i styrelsen. Vi vill att det ska märkas 

både i föreningen och i Västerås att vi blir hundra år.  

 

Värva nya medlemmar och få en extra lott i vårt medlemslotteri! Du måste göra det före den 

30 /10 så att din vän också hinner betala och vara med i årets utlottning. På hemsidan kan du 

visa de inköp vi gör till lotteriet. Hela medlemsavgiften går till vinster! 

 

Vi ser fram emot många intressanta möten med er alla! Kanske tar du en kopp kaffe eller te på 

Karlsgatan 2 någon gång? Då kan det hända att vi ses. 

 

Välkomna till höstens program! 

Styrelsen   
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