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Marsella var på världskonferens i Panama
De hjälper unga
till sysselsättning

På G i
Salem

Från ekonom
till konstnär
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Anette Dagsdotter och Jenny Lindh jobbar för att sysselsätta hemmasittare i Salems kommun.

UPIS hjälper unga till sysselsättning
Ungdomsprojektet, UPIS, jobbar
med att stötta och motivera unga
mellan 16–19 år, som av olika
anledningar inte har en syssel
sättning, att komma ut i studier
eller arbete.
Det finns flera vägar för unga att komma
till UPIS vanligtvis är det genom andra
funktioner på kommunen som till exempel
Växthuset som hänvisar dem vidare till
UPIS. Det är även vanligt att föräldrar
eller andra närstående släktingar hjälper
de unga med kontakten.
– Vi hjälper och stöttar dem som aldrig blir
sedda, de som inte finns i något system och
som lätt glöms bort. Oftast är det så att man
blir utesluten om man är med i ett projekt

och inte dyker upp. Så är det inte hos oss,
utan då bokar vi en ny tid. Så vi kan väl vara
lite tjatiga på det sättet, säger Jenny Lindh,
ungdomsstödjare på UPIS.
I början har alla deltagare ett informations
möte om verksamheten där de är noga med
att förklara att deras roll i arbetet kommer att
vara mer vägledande och att det i slutändan
är ungdomen själv som måste göra arbetet.
Det görs även en grundläggande kartläggning
av ungdomen, hens sociala liv, tidigare studier
eller arbete och liknande för att få en känsla
för vart ungdomen befinner sig.
– På informationsmötet är vi vara tydliga
med att det gäller att man själv vill. Inte att
man blivit hitsläpad av någon förälder eller
myndighet. Sen hjälper vi dem så klart med
det vi kan, som kontakt med försäkrings

kassan eller vård. Känner vi att de inte fixar
det då går vi med, säger Anette Dagsdotter,
ungdomsstödjare på UPIS.
Eftersom UPIS arbetar med många unga
med olika förutsättningar och bakgrunder så
är varje fall unikt på sitt sätt. Ibland finns det
hjälpsamma föräldrar som menar väl men
som sätter onödig press på dem unga. Eller
så kan det vara problem med att ungdomen
ska förstå värdet av erfarenhet från praktik
och att den inte kommer tjäna som dem
andra på arbetsplatsen. Men trots allt lyckas
UPIS sysselsätta cirka 70% av dem de arbetar
med, när andra liknande projekt brukar nöja
sig med 40%.
Behöver du eller någon du känner komma
i kontakt med UPIS? Anette Dagsdotter,
073-962 08 72. Jenny Lindh, 070-623 29 75.
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Bli språkvän
Sökes: Svensktalande Salemsbor
som vill bli språkvänner! Finnes:
Nyanlända Salemsbor som vill
öva på att prata svenska.
Ni träffas när och så ofta det
passar er. På en fika. En fotbolls
match. Eller en promenad? Vi
hjälper er att hitta varandra.
Välkommen på informations- och
matchningsträff i Villa Skönvik den
4 november kl 18, eller anmäl ditt
intresse på salem.se/sprakvan

För att öka framkomligheten prioriteras huvudvägar med kollektivtrafik under snöfall.

Snöröjning i Salems kommun
Med vintern runt hörnet förväntas
den tillhörande snön, men kylan
medför även is och en halkrisk
som kan vara extra läskig för vissa.

© Mostphotos

I Salems kommun arbetar vi främst på två
sätt för att underlätta framkomligheten under
vintermånaderna. Halkbekämpning utförs
när halka råder eller det finns en risk för
det. De områden som prioriteras i arbetet är
bland annat branta backar, övergångsställen
och busshållplatser. Av miljöskäl används

vägsalt så lite som möjligt. Istället använ
der kommunen den så kallade Huddinge
blandningen, som består av cirka 40 procent
sandningssand, 60 procent halkstopp och
1–2 procent salt.
I arbetet med snöröjning i Salems kommun
så sker snöröjningen först på prioriterade väg
ar vilket innefattar huvudgator med kollektiv
trafik samt gång- och cykelbanor. Generellt
påbörjas snöröjningen vid tre centimeter
blötsnö eller fem centimeter torrsnö. Att
snöröja och sanda hela kommunen efter
ett snöfall kan ta upp emot tolv timmar
efter att snöfallet upphört.

Glöm inte att släcka ljusen
Lämna aldrig ett rum med ett tänt ljus.
Det är heller ingen bra idé att tända ljus om
du är stressad och riskerar att glömma bort
dem. Det kan till exempel vara på morgonen
innan jobb eller skola, du bör speciellt
undvika det om du har andra distraktioner,
såsom småbarn eller husdjur.
Gör medvetna val om vilka ljusstakar
du använder och välj en som står stadigt.
Anpassa ljusstaken efter det ljus som du

Lördagen den 9 november
klockan 11 kommer författa
ren Camilla Grebe på besök till
Salems bibliotek. Camilla Grebe
är civilekonomen som lämnade
näringslivet för uppfylla sin dröm
om att skriva böcker. Hittills har
hon skrivit 11 deckare som blivit
hyllade av både kritiker och läsare.
Hon har bland annat skrivit boken
Husdjuret som utsågs till årets
bästa svenska kriminalroman
2017 av Svenska Deckarakademin.
Hon tilldelades även Skandina
viska Kriminalsällskapets stora
pris Glasnyckeln för samma verk.
Gratis biljetter finns att hämta
på biblioteket från lördagen den
26 oktober.

Är du utsatt för våld
i nära relation?

Släck ljusen varje gång ni lämnar rummet.

Vi närmar oss nu årets mörkaste
månader. Mellan november till
februari startas flera bränder på
grund av bortglömda ljus

Författarbesök
av Camilla Grebe

tänker använda så att den inte välter om
någon skulle råka stöta till den. Undvik mossa
i ljusstakarna, eftersom det är väldigt lätt
antändligt och en väldig brandfara. Eller
välj brandsäker mossa som finns att köpa.
Undvik att ställa ljusen för nära varandra.
Värmeljus som står för nära på en tallrik
eller liknande har en viss chans att skapa
en explosionsartad flamma. Detta uppstår
om den stora mängd ånga som kommer från
det brinnande stearinet skulle antändas
samtidigt. Flamman som uppstår kan i sin
tur resultera i att lättantändliga föremål i
närheten fattar eld. Var försiktiga och kom
ihåg att släcka ljusen.

Våld i nära relation innebär
att någon närstående, som
du har starka känslomässiga
band till, utsätter dig för våld.
Våld handlar ofta om makt
utövande och kontroll. Våld i
nära relation drabbar män,
kvinnor och barn i alla samhälls
klasser och åldersgrupper.
Genom socialtjänsten i Salems
kommun kan du som är utsatt för
våld, upplevt våld eller utövat våld
få stöd. Via kommunens hemsida
och växel, tel: 08-532 598 00, kan
du komma i kontakt med Vuxen
enheten. Du kan också vända dig
direkt till kommunens samordnare
mot våld i nära relationer på tel:
08-532 598 21, 070-783 62 11.
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Mellan den 22-27 juli hölls OMEPs världskonferens i Panama.
OMEP är en internationell ideell organisation som arbetar
med barnomsorg och utbildning. Konferensen b
 esöktes
av mer än 400 internationella gäster, en av besökarna
var M
 arsella Qvicker, förskolechef på Salems kommun.

På besök i Panama
Marsella Qvicker arbetar som förskolechef
på Salems kommun, tack vare ett stipendium
från Internationella programkontoret
hade hon möjligheten att besöka OMEP
konferensen på Panama.
– Jag har även föreläst på dessa
konferenser. Men den här gången åkte jag
själv och då ville jag inte föreläsa, utan jag
var där och lyssnade, säger Marsella Qvicker,
förskolechef på Salems kommun.
OMEP grundades 1948 och har lokala
kretsar i mer än 60 länder, däribland Sverige.
Det är en frivilligorganisation som har ett
rådgivande status till UNESCO, UNICEF och
Europarådet. En till två gånger om året
anordnar de konferenser runt om i världen
där de bjuder in representanter från hela
världen att delta i arbetet för att förbättra
liv och utbildning för barn. Årets världs
konferens hölls i Panama och besöktes av
över 400 gäster. Tema för konferensen var
identiteter och kulturer i tidig barndom,
samt genus, jämställdhet och mångfald.
En del av studieresan för de som besökte
konferensen innefattade även ett besök till
en av Panamas förskolor. Den skola Marsella
Qvicker besökte var kombinerad med för
skola, där eleverna var i åldrarna 3–12 år.
I Panama är det vanligt att man har en
dagmamma åt barnet fram till de kan börja
i förskolan. Enligt Marsella Qvicker var mot
tagandet på förskolorna väldigt fint, eleverna

uppträdde för gästerna med danser och sång.
– De hade blåst upp ballonger, alla föräldrar
var lediga från sina arbeten och var där och tog
emot oss. De tog en massa kort på oss, mer än
vi av dem. Barnen dansade och det var väldigt
trevligt mottagande, säger Marsella Qvicker,
förskolechef på Salems kommun.
En del av studieresor, som den Marsella

”De hade barn med särskilda
talanger som dem kallade det.
När jag har rest förut så har man
gömt undan barn med särskilda
behov, men det var inte så här”
– MARSELLA QVICKER

 vicker var på, är att få en chans att se de
Q
skillnader i pedagogiken och skolväsendet
som finns i landet. Något som Marsella
Qvicker r eagerade väldigt positivt på var bland
annat att de hade barn med särskilda behov
i samma klasser som resten av e leverna.
– De hade barn med särskilda talanger
som dem kallade det. När jag har rest förut
så har man gömt undan barn med särskilda
behov, men det var inte så här. Dom gick i
samma klass som de andra barnen. Det
var till exempel ett par blinda barn som var
med och dansade med de andra barnen,
de fick bara lite extra hjälp av en pedagog,
säger Marsella Qvicker.
Skillnaderna mellan de svenska förskolorna

och de i Panama var bland annat strukturen i
klassrummen. I Panama har de väldigt struk
turerade lektioner där en pedagog ansvarar
över 25 elever. I Sverige finns det ett större
fokus på att inkludera barnen och ge dem
inflytande över sin utbildning, annat än en
strikt katederundervisning.
– Jag såg att de börjat planera och hålla
projekt om hållbar utveckling. De hade
bland annat ett projekt om plast och att
man inte ska kasta det i naturen. De
studerade hur sköldpaddorna och havet
påverkas av plasten, säger M
 arsella Qvicker.
Studiebesök till och från utlandet är inte
ovanligt, det är ett sätt att kunna ta del av
andra metoder för att sköta ett jobb eller
samhällstjänst. I Salem har vi bland annat
tagit emot professorer och personal från
universitetet i Nagoya i Japan, som bland
annat besökt Säbyhemmet och förskolan
Galaxen i Salems centrum. Marsella Qvicker
menar att studiebesök är väldigt viktigt för
att utveckla verksamheterna.
– Vi sätter Salem på kartan och jag
kan se att det blir en mer och mer likvärdig
förskola. Det blir mer och mer likt hur vi
gör det i Sverige. Från resorna som denna
tar jag med mig kunskaper om hur man ska
arbeta med nyanlända. Vi får fler och fler
barn med andra kulturer och modersmål,
så en förståelse för det är jätteviktig,
avslutar Marsella Qvicker.
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Elever i skoluniformer som alla barn har i Panama.

Marsella Qvicker med några barn som precis har
uppträtt för dem samt representanter från andra länder.

Barnen som uppträdde i början OMEPs konferens.
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Salem och Rönninge utvecklas

Välkommen på
trygghetsvandring

Runt om i kommunen pågår
flera större byggprojekt.
Nedan kan ni läsa om utvecklingen för några av dem.

Salems kommun, tillsammans
med polisen och räddnings
tjänsten bjuder in till trygghets
vandring. Trygghetsvandringar
innebär att vi tillsammans går
igenom ett område och inventerar
det med fokus på trygghet. Under
vandringen noteras platser som
upplevs som otrygga samt trygga
och en diskussion om varför man
upplever platsen på ett visst sätt
kommer att genomföras. Välkom
na att delta på trygghetsvandring
en den 11 november kl 17.30.
Redan nu behöver vi ha
ditt förslag på vilket område
trygghetsvandringen ska genom
föras i. För mer information och
för att lämna ditt förslag, besök
salem.se/tryggochsaker

Karlskronaviken
Höstmörkret har lagt sig över kommunen
då vintern nalkas men i Karlskronaviken
ser det ljust ut då kommunens utbyggnad
av nya gator och VA-infrastruktur håller
på att avslutas.
Området blev klart i oktober med nya
gator, ny belysning samt gång- och cykelvägar
dessutom kommer husen i området kunna
anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Kommunen vill passa på att tacka alla boende
i Karlskronaviken för visat tålamod under
utbyggnadstiden trots buller och damm.
Rönninge torg
Förnyelsen av torget pågår för fullt och kom
mer pågå till efter årsskiftet 2019/2020. Torget

Nattvandrare behövs,
våga vara vuxen!
Nattvandrarna söker nu fler
engagerade Salemsbor. Som
nattvandrare är du ett stöd till
våra ungdomar, du skapar en
trygghet i den offentliga miljön
och samtidigt knyter du kontakter
med både ungdomar och vuxna i
kommunen. Är du intresserad av
nattvandring och vill vara med på
en vandring eller få mer informa
tion om Nattvandrarna i Salem?
Besök oss på Facebook: Vi som
gillar nattvandrarna i Salem.

anläggs samtidigt som SMÅA bygger torghuset
vilket innebär att tiden för ombyggnationen
av torgområdet kan förkortas. Med stor för
hoppning kommer även torghuset stå klart till
våren 2020 så Salemsborna får njuta av vår
solen på torget utan störande byggarbeten.
Solliden
I Solliden sker en utbyggnad av gator, vatten
och avlopp. I de kommunala gatorna är arbe
tet med VA-ledningar färdigställt. Den sista
sträckan som återstår är Sollidenvägen. Stora
delar av de kommunala gatorna har fått ett
första lager asfalt och arbeten med gångbanor
pågår innan den slutliga asfaltsytan ska läggas.
En förbesiktning av projektet ska utföras
i november för att kommunen ska kunna ta
över driften och sköta vinterväghållningen.
Den slutgiltiga besiktningen är inte bokad i
dagsläget då arbeten med återställning är
mycket beroende av väderleken.

© Mostphotos
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n Kontakt: Stefan Nilsson,

 70-603 69 74,
0
nilsson768@gmail.com

Ny app för SOS Alarm
Appen SOS Alarm är en applika
tion till telefoner som har flera
nyttiga och bra funktioner. Du får
bland annat pålitlig och snabb
information om händelser, till
exempel om en brand eller olycka
skulle ske i ditt närområde. Du får
även VMA (viktigt meddelande
till allmänheten) och annan viktig
krisinformation.
Genom appen kan du även ringa
till 112 och då skickar telefonen
automatiskt din exakta geografiska
position till SOS alarm som gör det
lättare för räddningstjänsten att
snabbt komma fram till rätt plats.
Du kan ladda ner appen gratis till
både Android och iOS genom App
store eller Google play.

Den nya belysningen möjliggör fotbollspel under mörkare delar av dygnet.

Prästboda bollplan får k onstgräs och b
 elysning
Prästboda bollplan byggdes som en
naturgräsplan vilket inte funkat så
bra. Salems kommun tog därför ett
beslut i kommunfullmäktige 2018
om att planen skulle få konstgräs.
Något som efterfrågats av de
många barn- och ungdomslagen
som tränar i kommunen.
I den tidiga planeringen av Prästboda var
den initiala tanken att inte ha belysning.
Efter dialoger med ledare och aktiva inom
fotbollen samt en dialog med grannarna,

kommer k ommunen att uppföra en
belysningsanläggning. Den moderna belys
ningen är även anpassad för att så lite ljus som
möjligt ska spridas utanför fotbollsplanen.
Konstgräset anläggs med ett granulat
kallat BioFill istället för gummi som oftast
används. Biofill är en nedbrytbar produkt
gjord av sockerrör, som alltså är mycket bättre
för naturen än gummi. Planen kommer ha
matchstorlek och i anslutning till planen
kommer det att byggas toalett och förråd,
staketet kommer även höjas runt hela planen.
Planeringen är att spelstart blir under andra
kvartalet 2020.
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På G i Salem: november–december
Listan visar ett axplock av allt som händer i Salems kommun. Vi reserverar oss för ändringar och eventuella felskrivningar.
Mer information om evenemangen finns på www.salem.se

November
9–23 Vernissage 9 november,
med presentation av utställ
ningen kl 12.30. Öppet helger
12–16 och onsdagar 17–19,
Villa Skönvik.

Torsdagar, Torsdagshäng,
till exempel pyssel eller
brädspel. Ålder: 10–13 år.
kl 15–16, Salems bibliotek.

© Unsplash

n Galleri Salem

n Kultur och fritid

n Hembygdsföreningen
November
7 Anders Edfeldt berättar om sin
far författaren Johannes Edfeldt,
kl 19, Villa Skönvik.
24 Adventsmarknad med kaffeservering, kl 12–16, Villa Skönvik.
December
14/12–16/1 Utställning: Julens
traditioner, Salems bibliotek.
29 Öppet hus med glögg,
kl 13–15.30, Villa Skönvik.

n Salems centrum
December
7 Julmarknad, kl 11–15,
Salems centrum
13 Luciatåg, kl 16,
Salems centrum.

n Biblioteket
November
19/10–6/11 Utställning:
Friluftsfrämjandet 50 år,
Salems bibliotek.
1 Gör din egen drömfångare
med Camilla Olsson, kl 13,
Salems bibliotek.
4 Luntor med knodden,
ålder: 0–12 månader,
kl 10–11, Salems bibliotek.
4 Ekonomisk rådgivning,
kl 16.30–18.30, Salems bibliotek.
9 Temadag för hela familjen:
Deckarlördag, kl 10–15,
Salems bibliotek.

9 Författarbesök Camilla Grebe,
gratisbiljetter hämtas från 26
oktober, kl 11, Salems bibliotek.
9/11–20/11 Utställning:
Salems dagliga verksamhet
visar teckningar, trä, målningar,
Salems bibliotek.
11 Starta eget företag,
kl 17.30–19, Salems bibliotek.
13 Sagostund med Maria
Wiedersheim-Paul, ålder från
4 år, föranmälan biblioteket@
salem.se, kl 10, Salems bibliotek.
14 Bokcirkel för vuxna, till detta
tillfälle läser vi Hustrun av Meg
Wolitzer, kl 17, Salems bibliotek.
20 Bokklubben 7–12 år,
kl 15, Salems bibliotek.
20 Sagostund med Maria
Wiedersheim-Paul, ålder från
4 år, föranmälan biblioteket@
salem.se, kl 10, Salems bibliotek.
23/11–11/12 Utställning:
Trolla med dina bilder,
Salems bibliotek.

Politik
Frågestund för allmänheten
I samband med kommunfullmäktiges
sammanträde är det frågestund för allmän
heten kl 19. Alla kommuninvånare kan ställa
en fråga som berör något inom fullmäktiges
ansvarsområde. Man får endast ställa en fråga

25 Föreläsning SeniorNet:
“Trolla och ha kul med dina
bilder”, kl 13, Lilla Murgrönan.
27 Bok & Film, ålder: från 3 år.
Föranmälan till biblioteket@
salem.se, kl 10, Salems bibliotek.
28 Boklunch, kl 12,
Salems bibliotek.
December
2 Ekonomisk rådgivning,
kl 16.30–18.30, Salems bibliotek.
12 Bokcirkel för vuxna, till detta
tillfälle läser vi Tillbaka till Berlin
av Emanuel Litvinoff, kl 17,
Salems bibliotek.
18 Bokklubben 7–12 år,
kl 15, Salems bibliotek.
20 Julpyssel med Camilla
Olsson, drop in, kl 13,
Salems bibliotek.
Måndagar Stickcafé,
kl 15, Salems bibliotek.
Måndagar Språkcafé,
kl 15, Salems bibliotek.

November
5 Seniorbio: Edie, 50 kr, inget
förköp, kl 13, Murgrönan.
8 Bio: Gemeni man, 80 kr,
kl 19, Murgrönan.
13 Barnteater “Fjärilar i magen”,
biljetter 50 kr, kl 10.45,
Murgrönan.
16 Barnteater “Bockarna Bruse”
och “Tummeliten”, biljetter
50 kr, kl 11.00 Lilla Murgrönan.
16–17 Öppen atelje på Bergsgården, Karin Holmström visar
originalmålningar. Anmälan via
www.karinholmstromart.se,
Salarpsbacken 5.
19 Seniorbio: Yesterday, 50 kr,
inget förköp, kl 13, Murgrönan.
December
3 Seniorbio: Poms, 50 kr, inget
förköp, kl 13, Murgrönan.
18 Bio: Star Wars: the rise
of Skywalker, 80 kr, kl 19,
Murgrönan.

n Skogsängskyrkan
November
7 Taxiföraren Leif Tholin
kommer och berättar om sina
möten, kl 14, Skogsängskyrkan.
30 Julmarknad enligt
Skogsängskyrkans tradition,
kl 13–17, Skogsängskyrkan.
Söndagar Söndagsskola, kl 10,
Skogsängskyrkan.
Söndagar Gudstjänst, kl 10,
Skogsängskyrkan.

vid samma tillfälle. Frågan ska märkas “Fråga
till fullmäktige” och lämnas till kommunen
senast måndagen före sammanträdet.

Bygg- och miljönämnden: 10/12.
Kultur- och fritidsnämnden: 28/11.
Socialnämnden: 3/12.

Öppna sammanträden

Sammanträdena börjar kl 19 om inget annat
meddelats. Allmänheten kan inte delta vid
ärenden som gäller myndighetsutövning eller
omfattas av sekretess.

Kommunfullmäktige: 21/11, 12/12.
Kommunstyrelsen: 4/11, 2/12.
Barn- och utbildningsnämnden: 3/12.
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Karin Holmström valde att följa sin dröm att bli konstnär.

Från ekonom till konstnär
Karin Holmström jobbar idag i sitt
galleri hemma i huset i Rönninge,
där skapar hon konst som visas
över hela världen. Men att satsa
på konsten som ett yrke var aldrig
en självklarhet.
– Jag brukar säga att min bästa tid är när
jag var fem år och gick på dagis. Då var jag
så där helt fri och i den här skaparbubblan,
säger Karin Holmström.
Karin kommer från en familj där hennes
mamma var lärare och hennes pappa anställd
på Scania. Så för dem var konsten mer en
hobby än en karriär. Dessutom har Karin alltid
haft lätt för sig skolan, vilket ledde till att hon
läste en utbildning i ekonomi på Handels
högskolan som i sin tur ledde till ett jobb
på ett stort klädföretag.
Men det var först efter hennes s tudierna
som hon tog tag i konsten igen, genom
att anmäla sig till kvällskurser på folk
universitetet. Hon åkte ut i skärgården
med en kompis och mycket rödvin för att
måla. Men vid den tidpunkten var det inte
mer än en hobby.
– Det är 10 år sedan nu som min pappa blev
sjuk och gick bort i cancer ganska kort därefter.

Då vändes allt upp och ner. Jag hamnade i
med ti
 digare ett erbjudande om att ha en
en kris, jag kunde inte hantera att han gick
vernissage på Ulfsunda slott. Vilket var en
bort. Alla dessa känslor och det
stor succé, inom tio minuter
var då jag började måla ännu
hade alla hennes tavlor sålts.
”DET BLEV
mer, b
 erättar Karin Holmström.
– Det var så många då som
SVÅRT ATT
Kort därefter hittade Karin en
sade till mig att jag borde satsa
HINNA MED
konstnär i Södertälje som höll
heltid, men jag var tveksam. Jag
EXCELLISTOR
kvällskurser och det blev som en
såg bland annat hur hon i Söder
OCH ATT
sorts terapi och ett sätt att få ut
tälje slet med att hålla kurser,
alla känslor. Efter en tid började
säger Karin Holmström.
L EVERERA
de prata om att ha en elevutställ
Tiden gick och erbjudanden
PÅ JOBBET”
ning. Under utställningen sålde
strömmade in. Med frågor om
– KARIN HOLMSTRÖM
hon en tavla till Scanias konst
att ha med hennes konst i
förening. Hon fick även en större
programmet Malou efter tio,
inblick i hur hennes konst kunde väcka
en utställning vid Louvren i Paris och på
olika känslor för så många.
Affordable Art Fair i Nacka.
– Dessa samtal om konst gjorde mig
– Då var det väldigt mycket, det blev svårt
nyfiken på att utforska mer och lära mig
att hinna med excellistor och att leverera på
mer. Men det var ju ändå svårt, för jag
jobbet och samtidigt hinna vara en bra fru
kände ju inga konstnärer eller hade några
och mamma. Så jag kände tillslut att jag var
kontakter, säger Karin Holmström.
tvungen att välja, säger Karin Holmström.
Idag har Karins konst bland annat varit i
Trots dessa frågor började Karin att lägga
London, Paris och Hong Kong.
ut sin konst i sociala medier, hon gjorde en
Den 16–17 november håller Karin
hemsida och en utställning med en annan
Holmström en öppen atelje, där besö
konstnär som hon mötte på en fest. Med
karna får möjlighet att se hennes konst.
tiden började hennes konst sälja. 2014
Läs mer och anmäl dig via hemsidan:
fick hon och den kompis som hon ställt ut
www.karinholmstromart.se

