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KULTURHUS PÅ TOFTA 

Bästa kollega, konstnär/konsthantverkare! 

Som du möjligen redan vet, har vi nu ambitionen att här på Tofta 
Konstgalleri tillskapa ett kulturhus. Förutom det existerande galleriet 
är vi igång med att bygga ytor för dig – konstnär/konsthantverkare – 
som behöver exponera dina verk på egna ytor/väggar, i gemenskap 
med andra kollegor. 
 
Möte nr 2. tisdag den 3 juli, kl.19.oo 

Vi fick stort gensvar redan på vårt första informationsmöte som hölls i 
februari – 18. 
Nu vill vi också ge dig chansen och välkomnar dig därför att på plats se 
de möjligheter som nu växer fram och att ev. boka utrymme för din 
egen del. 
 
Så här är det tänkt – kulturell gemenskap 

1. Var och en hyr ett valfritt antal löpmeter vägg i ett stort 
gemensamt utrymme, med flertalet delskiljande väggar, i 
markplanet. 

2. Utrymmet har egen ingång och disponeras oberoende av det 
stora galleriet som ligger på plan 2. 

3. I, eller i anslutning till det gemensamma utrymmet finns wc 
och dusch samt för gemensamt umgänge också välutrustad 
café – yta. 

4. Vi fortsätter med våra separatutställningar i det stora galleriet 
(plan 2) och i samband med vernissage där är det möjligt att 
öppna upp för besökarna så att de kan vandra runt i 
byggnaden och uppleva konst även på nedre plan. 

5. Det kommer också att finnas separata studios/ateljéer. Redan 
nu kan vi erbjuda två härliga sådana lokaler som även kan 
delas på 2-3 st. 

6. Kostnaden per löpmeter vägg och månad, i det gemensamma 
utrymmet blir SEK 189,-. Värme, vatten och el. ingår. Vill Du 
ha en ateljé – betalar du separat hyra för denna. 

7. Så småningom kan vi tänka oss att låta er som hyr yta, också 
få starta en förening som då kan sköta om det lilla galleriet 
och ateljéerna. Vi fortsätter som vanligt med våra 
separatutställningar i det stora galleriet (plan 2) och 
samarbetar om olika projekt, workshops m.m. kan ske. 
 
Välkommen! 
Du är alltså välkommen till Tofta Konstgalleri på 
Järnvägsvägen 6, Varberg, tisdag 3 juli kl. 19.oo 

 

 

 


