
 

 

PROGRAMVERKSAMHET FÖR KONSTKUBEN PÅ RULLSAND 

 

Personal finns på plats vid KONSTKUBEN  

mellan onsdag och  söndag kl 12 – 16 



Vernissage Leicy Olsborn Björby, Forget Me Not – Konstkuben 
När: tisdag 19 juni kl. 15 
Var: Konstkuben, Rullsands camping 
Öppning av utställningen Forget Me Not av konstnären Leicy Olsborn Björby. Vi bjuds på 
musik av Ella Hallgren, Magnus Grönberg, Samhällsbyggnadsnämndens ordförande inviger 
utställningen och Henny Linn Kjellberg, konstnärlig ledare, samtalar med Leicy om utställ-
ningen. Vi bjuder på fika.                                                                                                                                                   
Arrangör: Älvkarleby kommun och Kulturenheten, Region Uppsala 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vips vid bäcken 
När: torsdag 21 juni kl. 14 
Var: Konstkuben, Rullsands camping 
Författaren Oskar Jonsson läser högt ur Vips vid bäcken. Näbbmusen Vips gillar äventyr 
och det gör vi med. Efter högläsningen beger vi oss på upptäcktsfärd längs en alldeles riktig 
bäck. Vem vet, kanske hittar vi spåren efter Vips själv? 
 
Arrangör: Regionbibliotek Uppsala, Region Uppsala och Älvkarleby folkbibliotek.            
Anmälan: Nej 
 
Böckerna Vips vid bäcken och Se Fåglar kan lånas av personal på plats, läsas där eller       
lånas med till campingen. 
 
 

 



Blommor på Billudden 
När: söndag 24 juni, kl. 10 
Var: Billuddens naturreservat, samling vid naturstugan vid infarten till Rullsands         
camping. 
Tillsammans med guiden Tommy Löfgren från Naturskyddsföreningen går vi ut i  
naturreservatet. Vi tittar på den speciella floran som finns på stranden, på ängen och i  
skogen. Förhoppningsvis får vi se orkidéer på vår vandring. Turen tar ca 2 h. 
 
Arrangör: Länsstyrelsen. Anmälan: Nej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guidning av utställningen Forget Me Not med Leicy Olsborn Björby 
När: lördag 30 juni kl. 14 
Var: Konstkuben, Rullsands camping 
Tillsammans med konstnären Leicy Olsborn Björby tar vi del av utställningen Forget Me Not 
i Konstkuben samt installationerna på Billudden och Leicy berättar om arbetet med framta-
gandet av utställningen och förhållandet mellan konst och natur. Guidningen tar ca 40 min. 
 
Arrangör: Kulturenheten, Region Uppsala Anmälan: Nej 
 
 
 



 
 
Slöjda med Grävlingarna ‐ tälja 
När: söndag 1 juli kl. 14 
Var: Konstkuben, Rullsands camping 
Följ med slöjdarna Janne och Martina Törnqvist, från Grävlings naturprodukter Gräsö, och 
prova på att tälja ditt alldeles egna pinndjur. Material och verktyg finns att låna. Lämplig ål-
der från 8 år. Vi ser gärna att en vuxen följer med då knivarna är vassa. 
Arrangör: Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala Anmälan: Nej 

 
 

 

 

 

Guidning av utställningen Forget Me Not med Leicy Olsborn Björby                                                             
När: torsdag 12 juli kl. 14                                                                                                                                                          

Var: Konstkuben, Rullsands camping                                                                                                                                                 

Tillsammans med konstnären Leicy Olsborn Björby tar vi del av utställningen Forget Me Not 

i Konstkuben samt installationerna på Billudden och Leicy berättar om arbetet med framta-

gandet av utställningen och förhållandet mellan konst och natur. Guidningen tar ca 40 min.                                   

Arrangör: Kulturenheten, Region Uppsala Anmälan: Nej                                                                                                                          

Workshop med Leicy Olsborn Björby                                                                          
När: torsdag 12 juli kl. 15                                                                                                                                    

Var: Konstkuben, Rullsands camping.                                                                                                                     

Tillsammans med konstnären Leicy Olsborn Björby tar vi avstamp ur utställningen Forget 

Me Not i Konstkuben och provar på att arbeta med sunprints-teknik. Dina alster kan du 

välja att behålla eller kanske vara med och bidra till kommande utställning i Älvkarleby 

bibliotek?  Workshopen tar ca. 60 min.                                                                                                     

Arrangör: Älvkarleby kommun Anmälan: Nej 

 



Vips vid bäcken                                                                                                              
När:  lördag 14 juli kl. 14                                                                                                                                               

Var: Konstkuben, Rullsands camping                                                                                                        

Författaren Oskar Jonsson läser högt ur Vips vid bäcken. Näbbmusen Vips gillar äventyr 

och det gör vi med. Efter högläsningen beger vi oss på upptäcktsfärd längs en alldeles rik-

tig bäck. Vem vet, kanske hittar vi spåren efter Vips själv?                                                                             

Arrangör: Regionbibliotek Uppsala, Region Uppsala och Älvkarleby Folkbibliotek              

Anmälan: Nej 

Böckerna Vips vid bäcken och Se Fåglar kan lånas av personal på plats, läsas där eller lånas 

med till campingen. 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop med Leicy Olsborn Björby                                                                                        
När: tisdag 17 juli kl. 14                                                                                                                                       

Var: Konstkuben, Rullsands camping                                                                                                              

Tillsammans med konstnären Leicy Olsborn Björby tar vi avstamp ur utställningen Forget 

Me Not i Konstkuben och provar på att arbeta med sunprints-teknik. Dina alster kan du 

välja att behålla eller kanske vara med och bidra till kommande utställning i Älvkarleby 

bibliotek? Workshopen tar ca. 60 min.                                                                                                         

Arrangör: Älvkarleby kommun Anmälan: Nej 

 

 

 



Slöjda med Grävlingarna ‐ tova                                                                                 
När: Söndag 22 juli kl. 14                                                                                                                                   

Var: Konstkuben, Rullsands camping                                                                                                          

Följ med slöjdarna Janne och Martina Törnqvist, från Grävlings naturprodukter Gräsö, och 

prova på att tova din egna fantasiblomma. Material och verktyg finns att låna.                                   

Arrangör: Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala Anmälan: Nej 

 

 

 

 

Slöjda med Grävlingarna ‐ tälja 

När: lördag 28 juli kl. 14                                                                                                                                                       

Var: Konstkuben, Rullsands camping                                                                                                          

Följ med slöjdarna Janne och Martina Törnqvist, från Grävlings naturprodukter Gräsö, och 

prova på att tälja din alldeles egna barkbåt. Material och verktyg finns att låna. Lämplig          

ålder från 8 år. Vi ser gärna att en vuxen följer med då knivarna är vassa.                                              

Arrangör: Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala Anmälan: Nej  

 

 

 

 

 

Morgon‐ och kvällsfåglar på Billudden                                                               
När: söndag 29 juli kl. 8 och kl. 17                                                                                                                           

Var: Billuddens naturreservat, samling vid naturstugan vid infarten till Rullsands camping 

Tillsammans med fågelguiden Berndt Godin gör vi en promenad på Billudden för att upp-

leva fågellivet i skogen och vid havet. Turen tar ca 1,5 timme. 

Arrangör: Upplandsstiftelsen Anmälan: Nej  

 

 



Slöjda med Grävlingarna – slöjda i metall 

När: lördag 4 augusti kl. 14                                                                                                                                 

Var: Konstkuben, Rullsands camping                                                                                                             

Följ med slöjdarna Janne och Martina Törnqvist, från Grävlings naturprodukter Gräsö, och 

prova på att slöjda med ståltråd och skapa dina ståltrådsdjur. Material och verktyg finns att 

låna. 

Anmälan: Nej Arrangör: Hemslöjdskonsulenterna i Uppsala 

 

 

 

 

 

 

Prova på Orientering 

När: tisdagar –söndagar kl 11 –15 Var: Rullsand 

Gå en enkel orienteringsbana på ca 2 kilometer med 7 kontroller. Stämpelkort och karta 

fås av personal på plats.  

Anmälan: Nej Arrangör: Skutskärs OK 

 

 

 

 

Billuddens naturreservat 

Rundslipade stenar och orangelysande havtornssnår vid ett bländande, brusande eller då-

nande hav! Vid Billudden går Uppsalaåsen ut som en långsträckt udde i havet. Udden bju-

der på ett vackert och unikt landskap med spännande växter och geologi. 

 



Rullsand  

Havsbadet är mellansveriges största bad och området  är ett av Uppsala läns mest  be-
sökta naturreservat. Campingen har 250 platser för husvagn/husbil. 18 stugor samt plat-
ser för tält. Campingen är en fristående familjecamping där många utav barnaktiviterna 
på sommaren är kostnadsfria. På Rullsand kan man njuta av sol, bad natur, boende och 
äta gott i restaurangen.   

 

 

Karin Bäckström                                                                                               
Karin Bäckström finns oftast på plats tisdag till söndag mellan kl 11 och 15. Karin kan                  

berätta om allt spännande som händer i och kring KONSTKUBEN och skapa egna              

workshops. Fråga henne vad som är på gång. Karin Bäckström är en del av konstnärs-

duon [krig] som utforskar gränsöverskridande processer mellan musik, hantverk, delta-

gande, textil och DIY. Karin är en av arrangörerna bakom Galleri Lars Palm i Sandviken.  

 

 

 

 

 

Leicy Olsborn Björnby 

-Jag ser mitt konstnärskap som ett utforskande och undersökande av mening och         
meningar, av material och materialitet. Det är ett konstant byggande och konstruerande 
av frågor, perspektiv, relationer och möten. Genom konsten upptäcker jag frågorna till 
svaren som gör mig mer nyfiken på livets och mänsklighetens komplexitet och                   
ofullkomlighet.  

Leicy Olsborn Björby är mångkonstnär och baserad i Knivsta. Utbildad i olika grafiska  
tekniker, fotografi och konstnärlig forskning vid Glasgow School of Art och Konstfack.  

Olsborns konst kännetecknas ofta av ett förhållande till konstraster och relationer.     
Hennes offentliga konst är ofta platsspecifika med fokus på att skapa engagemang och 
relationer med omgivningen och människor och skapa nya möten som väcker vår nyfi-
kenhet. 


