
Välkommen till årsmöte

tisdag 12 mars 2019 kl 19–21

# ÅRETS GUSTAVSBERGARE UTSES OCH HYLLAS. Vi uppmärksammar förtjänstfulla 
insatser för Gustavsbergarna och för samhället i stort.

# VAD HÄNDER MED VÅRA KULTURBYGGNADER VID FARSTAVIKEN?

# NÄR FORTSKRIDER OMBYGGNADEN AV CENTRALA GUSTAVSBERG?

Hur utvecklas och styrs Gustavsbergsprojektet? På kallelsens baksida finns en karta över planerna.

# Fikapaus med bröd och mingel. Försäljning av Blå Blom-boken till förmånligt pris 

# Rapport om arbetet med boken om det moderna Gustavsberg med Columbus förlag 
# Det formella årsmötet
Årsmöteshandlingarna utdelas på årsmötet. De finns även på vår nya hemsida www.gustavsbergaren.se

i kyrkettan, värmdögatan 1, gustavsberg 

HEMBYGDSFÖRENINGEN I GUSTAVSBERG, GUSTAVSBERGS VÄNNER
Hemsida: http://www.gustavsbergaren.se E-post: gustavsbergsvenner@gmail.com Adress: Skyttevägen 3, 134 37 Gustavsberg. Medlemsavgiften är
200 kronor per år och person eller 300 kronor per år och par i samma hushåll. Plusgiro: 40 87 02-9. Bankgiro: 5916-5258. Swishnr: 123 634 66 88.
Ange namn och adress. Gärna telefonnummer och mejladress.

Gula Byggningen, uppfördes 1826 av timmer och 
har tjänat både som kontor, museum och bostäder. 
En kyrksal inreddes 1830. Gustavsbergs Konsthall 
finns där och visar samtida konsthantverk.

Dekorhuset och Konstnärshuset med ateljéföreningen 
G-studion är byggda mellan 1872 och 1948 i olika 
omgångar. I dessa byggnader flödar fortfarande
kreativiteten hos nära 100 konstnärer. Nu är Dekorhuset 
t.v. på bilden och Konstnärshuset t.h. på bilden ute för 
försäljning vilket ställer till stor oro hos hyresgästerna.

Gula Porten från 1970 var fabrikens huvudentré 
och detaljplanen föreskriver att användningen skall 
anpassas till bebyggelsens kulturvärden. I sept 2012 
skrev Gustavsbergs Vänner till kommunen att vi är 
intresserad av att ta över Gula Porten som någon 
form av ”bygdegård” i likhet med övriga hembygds-
föreningar där kommunen upplåter fastigheterna. 

Vid Strandvik bygger Seniorgården AB Strandviks flyg-
lar med 56 bostadsrätter. Sisyfosgruppen vill restaurera
Villa Strandvik och bygga fyra paradvåningar på cirka
160-260 kvadratmeter per enhet som ägarlägenhet. Villa
Strandvik uppfördes ursprungligen 1912 till brukspatron 
Wilhelm Odelbergs äldste son ingenjör Axel Odelberg.

Huvudkontoret / Posthuset / Tornhuset
är uppfört 1898 för att inrymmma fabriks-
kontor, post, tull, och bostäder. Byggna-
den ritades av arkitekt Johan Laurentz. 
Idag finns bl.a. V&B Gustavsberg AB:s 
huvudkontor och Delselius konditori i 
byggnaden.

Kommunen vill sälja bl.a. Tornhuset, Gula Byggningen och Runda Huset. Blir det något kulturhus i f.d.HPF? 

Mellan Tornhuset och Gula Byggningen 
står en skulptur, s.k.herm, av brukspatron 
Wilhelm Odelberg utförd av Carl Milles 
och avtäckt 1930  numera vänd mot viken.
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