
Erik är född 1989 och uppvuxen i Arkösund utanför
Norrköping, bor numera i Linköping. Han arbetar med
akvarell, teckning och akrylmåleri.
Erik är utbildad vid Bildlinjen vid Liljeholmens
folkhögskola, Domen konstskola i Göteborg samt Konst
och Designhögskolan i Bergen, där han tog
Kandidatexamen 2014.
Eriks motiv tar ofta utgångspunkt i delar av en stadsmiljö
där former av arkitektur avbildas. Bilder från tidningar,
filmer eller teckningar gjorda från minnet får agera
förlagor till målningar. Eriks intresse för Skateboardkultur
leder blicken till den arkitektur som ligger avsides. På
senare tid har han arbetat med en ny tematik inom
akrylmåleriet. Ett landskapsmåleri i gränslandet mellan
verklighet och fiktion.

Beng-Göran Flood är född 1953 och
bor i Töckfors i Värmland.
Utbildning: Kyrkeruds Estetiska
Folkhögskola 1974-1976. Teknik:
arbetar främst med torrnålsgravyr.

Elin Redin är född 1972 och uppvuxen i Ödeshögs
kommun och bor numera i Spångsholm utanför Mjölby.
Elin är utbildad vid Lunnevads folkhögskola, basis
konstskola i Stockholm och ett år på Konstfack.
I sitt måleri skapar Elin fram nya världar av platser som
hon besökt eller har runt omkring sig. ”Allt har jag upplevt,
platserna, känslorna. Jag kan sätta ihop olika platser i en
bild med abstrakta inslag. Jag laborerar med färgytor för
att det till slut ska kännas rätt för mig”.
Elin Redin är lärare på Liljeholmens folkhögskolas Konst-
och Designlinje och är representerad bl a på Linköpings
kommun, Region Östergötland och Östergötlands
Museum.

Mattias Fagerholm är född 1952 och bor i Stockholm.
Utbildning: Konsthögskolan i Stockholm under åren 1972-
1978. Teknik: arbetar främst med mjukgrundsetsning.

Åke Johansson är född 1948 och bor i Smitterstad,
Gamleby. Utbildning: Grafikskolan Forum i Malmö 1970
-1974.
Teknik: arbetar nästan uteslutande med kopparstick.

Jukka Vänttinen är född 1954 och bor i Malmö.
Utbildning: Grafikskolan Forum i Malmö 1980-1982,
Konsthögskolan i Stockholm 1982-1987 och Teknik:
arbetar främst med tekniken mezzotint och fotogravyr i sitt
skapande.

Kristina Abelli Elander är född 1952 och uppvuxen i
Sverige och Danmark och är numera bosatt och verksam i
Stockholm. Kristina är utbildad på Birkagårdens
konstskola 1972-73 och innehaft en tjänst som adjunkt,
senare konstnärlig ledare på Konstfacks Konstinstitution
1996-2006 samt tjänstgjort som vikarierande professor
2007 -2011 på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Kristina arbetade tidigt med serieartade målningar i akryl
på masonit och duk, som kritiserade rådande
könsförhållande samt med stora rumsliga installationer,
väggmåleri/teckning och figurer i keramik och textil.
Under 2015-2023 har Kristina varit verksam med gruppen
Alice & The Aliens, tillsammans med dansare och
koreograf Agnes Thorell och kompositör, musiker och
dansare Rasmus Borgström.

I samarbete med Riksförbundet



Vårens kalender 2023
Januari
14 Vernissage, Erik Söderholm kl 14.00–16.00
14-29/1 Utställning, Erik Söderholm
27/1-5/2 Rösta på dina favoriter
Februari
11 Vernissage, Grafikutställning kl 14.00–16.00
11-26 Utställning Grafikutställning
15 Föreläsning om Prins Eugen 17.00–19.00
Mars
4-5 Medlemsresa till Stockholm
11 Vernissage, Elin Redin kl 14.00–16.00
11-26 Utställning, Elin Redin
15 Årsmöte kl 18.00
April
15 Vernissage Kristina Abelli Elander kl 14.00–16.00
15-30 Utställning, Kristina Abelli Elander
Maj
4 Vernissage Medlemmarnas utställning kl 17.00
4-17 Medlemmarnas utställning
25 Konstvandring i Berga, Linköping

Läs mer och följ oss på
https://saabskonstforening.com/

Vernissage och utställningar
Vernissage lördagar kl 14.00–16.00 på Saab Art Gallery
Terrassen, Saab, Linköping. Galleriet är öppet följande
tider under pågående utställningsperiod:
Måndag-fredag kl 11.30–13.00
Lördag-söndags kl 14.00–16.00

Konstdragningar, vinstutlämning, öppettider
Vi har sju månadsdragningar och en juldragning per år.
För nya medlemmar under året en extra dragning.
Vinnare meddelas personligen. Dragningslista och
månadsvinster finns på https://saabskonstforening.com
Vinnare (eller ombud) kan välja mellan flera grafiska blad
eller objekt. Expeditionen är öppen varje helgfri onsdag
under tiden 18/1-31/5 kl 16.30-17.15. Övrig tid efter
överenskommelse. Kontaktperson: Elisabet Ressner, tel
0734 180254 elisabet.ressner@saabgroup.com
Vinster hämtas inom sex månader annars förverkas
vinsten.

Medlemskap
Månadsbetalande: 40 kr/person. Årsbetalande: 480
kr/person som betalas in på BG-konto 625-8537 eller
Swish nr: 1231598176. Ange, namn, adress, tel och e-post
adress. Du som går i pension eller slutar på Saab är
välkommen att fortsätta som medlem. Anhöriga är
välkomna som medlemmar.
Minsta medlemstid enligt våra stadgar är 1 år.
Anmälan och frågor kring medlemskap, kontakta
Margareta Samuelsson, 0734 181452,
margareta.e.samuelsson@saabgroup.com

Medlemsförmåner
- 20% rabatt på inköp vid utställningar
- bra pris vid köp av grafik/objekt (se månadsvinster på
https://saabskonstforening.com/)
Inramning av konstblad till rabatterade priser:
- Galleri Blå, Galleri Sander, Melefors Ramverkstad,
Johannelunds Glas
- 30 % rabatt på Målerås Glasbruk webbshop,
kod: SAABKF
- värva tre nya medlemmar och du får en månadsvinst

Årsmöte
Onsdag den 15 mars kl 18.00 på Brasseri Storan, Stora
Torget 9, Linköping. Vi inleder med årsmöte för att
därefter få en föreläsning av professor och historiker Hans
Nilsson om konstnär Johan Krouthen, (1858 -1932) som
levde och verkade i Linköping under många år och som
sedermera avled på Stora hotellet. I restaurangen finns en
stor samling av Johan Krouthens målningar som Hans
Nilsson kommer att berätta om. Efter föreläsningen äter vi
en gemensam middag. Pris 400 kr inkl. föreläsning och
middag. Anmälan senast den 5 mars till
info@saabskonstförening.com

Medlemmarnas utställning
4-17 maj. Vernissage torsdag 4 maj kl 17.00
Saabs Konstförening arrangerar årligen medlemmarnas
utställning. Välkommen med din ansökan 1 - 28 februari.
Besked om plats meddelas senast den 10 mars. Ansökan
med namn, tel, teknik och foto som exempel av konstverk
skickas till Gunilla Fagerström
gunilla.fagerstrom@saabgroup.com och Ann-Charlotte
Wagne, ann-charlotte.wagne@saabgroup.com

Rösta på dina favoriter
Rösta på dina favoriter under perioden 27/1-5/2
Enligt tradition bjuder vi in alla medlemmar att rösta på
sina favoriter. Utifrån resultat köper konstföreningen in ett
antal verk till Julsalongen. Röstningen sker endast digitalt.
Mer information och anmälan kommer att finnas på
https://saabskonstforening.com/

Föreläsning
Onsdag den 15 februari kl 18.00
Hans Dyhlén ordförande i Waldemarsuddes Vänner
kåserar kring Prins Eugens liv och hans stora konstintresse.
Pris 100 kr/person inkl. lätt förtäring.
Anmälan senast den 10 februari till
info@saabskonstförening.com

Resa
Stockholm den 4-5 mars
Vi besöker Stockholm under två dagar. Under lördagen
besöker vi Thielska galleriet och Waldemarsudde där vi får
guidade visningar. Under em finns det tid att besöka
Liljevalchs eller ABBA museum på egen hand. Vi bor
centralt och på kvällen finns möjlighet att se Mlima’s Tale”
på Playhouse som är en liten gemytlig teater på
Drottninggatan. På söndagen besöker vi Artipelag och
därefter beger vi oss till Gustavsberg och Gstudions,
konstateljéer och Gustavsbergs Porslinsfabrik. Läs mer
och anmäl dig på https://saabskonstforening.com

Konstvandring i Berga Slott och statypark, Linköping
Torsdag den 25 maj kl 18.00
Anton Ridderstad (1848 -1933) växte upp och bodde under
sitt vuxna liv på egendomen Berga (numera stadsdelen
Berga) i Linköping. Anton Ridderstad var både konst och
historieintresserad samt författare. I slottet förvarade han
konst och museiföremål och på kullen lät han anlägga en
park med statyer och minnesstenar, som en hyllning till
konstnärer och historiska personer i Östergötland. Vår
medlem och guide Eva Lindgren berättar dess historia.
Efter konstvandringen äter vi en gemensam middag på en
restaurang till självkostnadspris. Max 25 personer.
Pris 90 kr/person. Anmälan senast den 20 maj till
info@saabskonstforening.com
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