
 

                

           

                                                                                                      

 

Välkommen att ställa ut på Konst i Det Gröna 2022! 

 

 

Konst i Det Gröna – ”KiDG” – som arrangeras av Luleå Konstförening har genomförts varje år sedan 

1976. Efter två år med pandemi och medföljande restriktioner är det nu äntligen dags att återuppta den 

populära folkfesten ute på Gülzauudden.  

Välkommen att ställa ut på Konst i Det Gröna 2022. Du är en del av grunden för evenemangets 

fortsatta popularitet! Andra konstnärer, utställare och besökare kommer för att se den konst som du 

visar upp och delta i de konstnärliga aktiviteter som du driver. Nedan finns information riktad till dig 

som utställare. Läs igenom informationen noga, även om du har ställt ut tidigare på KiDG och det 

mesta kanske är bekant. Om du av någon anledning inte kan ställa ut meddela detta omgående via 

mejl till britta.wallgren@bredband.net eller ring 070-329 43 60. Vi har många som alltjämt hoppas på 

en skärmplats. 

Än en gång varmt välkommen som utställare på Konst i Det Gröna 2022! 

Kent Ögren, ordförande Luleå Konstförening 

Mobil: 070 528 71 92 

 

Skärmplats 

En skärmplats består av en skärm; ett c:a 3 x 1 meter 

stort plank på ben och ett c:a 1,5 meter brett område 

framför planket. Området framför planket är ganska 

begränsat, tänk på det om/när du planerar att ta med 

bord, stolar, partytält eller annat. 

Föreningen ansvarar för uppställning av skärmarna 

och förser varje skärm med en pappskylt som anger 

utställares namn. För den som vill ha en extra 

skärmtitel finns blanka skyltar (begränsat antal) i 

glass-kiosken. Övrigt som utställaren behöver tar 

utställaren själv med sig. Se ”Material och verktyg”. 

Notera! De som önskat stå bredvid varandra är 

placerade på rad 1 och 2. Övriga i den ordning de 

anmält sig. Skärmarnas placering kan medföra att 

alla önskemål inte exakt kunnat tillgodoses.  

(Bil)transport av material 

Under utställningsdagarna, klockan 8:00 - 9:30 och 

16:00 – 17:00, före och efter utställningens publika 

öppettider, är det tillåtet för utställare att tillfälligt 

köra in på utställningsområdet, för att transportera 

konstverk, utrustning och utställningsmaterial. 

Under dessa tider kommer föreningen att ha en 

”trafikvakt” som anvisar skärmplats och hjälper 

utställarna med färdväg och tillfällig P-plats. OBS! 

Det är inte tillåtet att köra på gräsytorna. Så fort i-

/ur-lastning skett, skall fordonet köras ut ur området. 

För utställare och besökare finns offentliga P-platser, 

dels längs gatorna utanför området, dels vid 

Gymnasiebyn. OBS! Det är viktigt att vara särskilt 

uppmärksam på skyltningen, de P-avgifter och 

tider som anges på skyltarna gäller (med några få 

undantag).  

Inne på området finns föreningspersonal som, vid 

behov, kan hjälpa till med att flytta material till/från 

skärmplatserna. 

Material och Verktyg 

Luleå Konstförening tillhandahåller endast en 

skärmplats med uppsatt namnskylt. Du som 

utställare behöver alltså ta med allt du behöver för 

att sätta upp tavlor/bilder på skärmen och eventuellt 

bord för andra utställningsföremål. Ta med egna 

verktyg och material (hammare, spik, krokar, plast, 

papper) för hängningsarbetet. De som har partytält 

kan ta med sådant vilket ger bra skydd mot regn och 

sol. Ta gärna med något att sitta på, det blir tröttsamt 

att stå hela dagen. 

Vid regn eller risk för regn kommer det att finnas 

skyddsplast till utställningsskärmarna att köpa i 

glass-boden. Utställaren måste dock själv sätta upp 

skyddsplasten och ta med material (till exempel 

häftstift eller häftapparat) för detta. 

Förvaring lördag till söndag 

Det finns möjlighet att förvara konstverken i en 

lokal i närheten av utställningsplatsen under natten 

mellan lördag och söndag. Kontakta någon av 

föreningens funktionärer på området om du har 

behov av nattförvaring. Observera att du själv har 

allt ansvar för din skärm och dina konstverk eller 

annan utrustning under hela tiden. 

Mat & Dryck 

Luleå Konstförening har försäljning av varmkorv, 

kaffe, bulle och glass i två kiosker vid sidan av 

området närmast stranden. OBS! Samtliga inköp 

sker med swish! Det är föreningens personal som 

arbetar med försäljningen, men även finns till hands 

om du som utställare har frågor eller behöver hjälp 

med något.   

Toaletter 

Luleå Kommun ansvarar för de två publika toaletter 

som finns i anslutning till utställningsområdet. Dessa 

finns vid entrén till Gültzauudden. En toalett är 

anpassad för funktionshindrade. 

Kontakt 

Som utställare är du alltid välkommen att kontakta 

oss som är representanter för Luleå Konstförening. 

Vi kommer att bära väl synliga västar, och finns 

bland annat i kioskerna för korv och glass, samt 

mellan rådhuset och utställningsområdet. 

mailto:britta.wallgren@bredband.net

