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Graffitins dag augusti 2021  

För andra året i rad arrangerade Graffitifrämjandet tillsammans med olika samarbetspartners 
graffitins dag. Nästan 10 städer hade jams och flera av lokaltidningarna visade intresse och 
skrev om detta. Svt Kulturnyheterna gjorde att längre reportage där en reporter provade på 
graffiti i Snösätra med Junior Lindgren, ledamot i styrelsen.  
Målandet från de olika städerna streamades på Twitch. Detta varvades med att vi också fick 
visa Johan Ribes intervjuer med olika graffitimålare. 
  
 

Bevara Snösätra hösten 2021 

Graffitifrämjandet överklagade beslutet att riva södra delarna av Snösätra till Länsstyrelsen i 
Stockholm och sedan till Nacka Tingsrätt.  
 

Julkalender på GFs instagram 2021 

För andra året i rad hade vi en julkalender på vår instagram med rim och bild.  
 

Kulturplats Snösätra popup-dagarna 26 maj - 6 juni 2022 

Staden har beslutat sig för att satsa på Snösätra som en kulturplats och avsatte medel för 
detta. Cirka 15-20 olika kulturaktörer beviljades bidrag för att arrangera aktiviteter i Snösätra 
under dessa dagar. Graffitifrämjandet var en av dom och kunde därmed delta.  
 
Vi arrangerade totalt 12 st workshops med 10 platser, som var gratis för deltagarna och där 
allt material ingick. Dessa inleddes med kort historik, skissning samt målande. Deltagarna 
var mellan 5-61 år. Intresset var stort, särskilt bland barn och föräldrar.  
 
Utöver detta hade vi en seminariedag med ett gediget program där temat var graffiti på olika 
sätt. Samtalen och debatten besöktes av drygt 400 personer, politikerdebatten var i särklass 
populärast, runt 125 personer i publiken under de dryga 90 minuterna. 
 

Samtalsprogram under Springbeast i Snösätra 

Söndag 29/5 kl 10.00 - 18.00 
Plats: Snösätragränd mitt emot Bigbag-området 
 
Graffitifrämjandet arrangerar med stöd av Studiefrämjandet arrangerar.  
Konferencier: Ametist Azordegan. 
Moderator: Tobias Barenthin Lindblad. 
 

 



 

Program 
 
10.00 
Om Snösätra 
Tindra Thor, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap på Örebro universitet, om 
Snösätra som mellanrum och vad som växer i området. 
 
11.00 
Highway och bevarande av muralmålningar 
Ska graffitimålningar bevaras? Om ja, hur går det till? 
Mårten Bergman från föreningen Life Style om en ständigt aktuell fråga. 
 
13.00 
Vackra och fula tags 
Varför är tags intressanta? Vad kännetecknar en bra tag? 
Thomas Gunnarsson från TagsnThrows berättar. 
 
14.00 
Art of the Streets versus nolltoleransen – vad hände sen? 
Reflektioner över de tio år som gått sedan Riksteaterns event Art of the Streets. Vad har 
förändrats, lever nolltoleransen  kvar och vad är arvet efter Art of the Streets? 
Jacob Kimvall är lektor på Konstfack och verksam som forskare inom urban kreativitet. 
 
15.00 
Debatt med politiker: Snösätra och öppna väggar 
Spring Beast har bjudit in politiker från samtliga nio stadshuspartier. Moderator Ülkü Holago 
leder eftermiddagens samtal som handlar om partiernas syn på öppna väggar, Snösätra och 
annat vi medborgare bör känna till inför valet. 
 
16.45 
Att åldras med graffiti 
Hur är det att fortsätta sin ungdomspassion som medelålders? Jonas från Svenska 
graffarpodden om graffiti och åldrande. 
 
17.30 
Hiphop som lärande 
Vad leder 2022 års påskkravaller till? 
Maud Nycander, Mathias Gebreab och Nathan Hamelberg samtalar om samhället reaktion 
på ungas uttryck och vad hiphop kan leda till. 
 

 

Intervjumaterial Victor Egerbo 

Vi fick under 2020 överta allt intervjumaterial från Victor Egerby som han samlat på sin 
hemsida Grafftisavedmylife. Under åren 2012-2014 intervjuade han en rad svenska 
graffitimålare och gav ut dessa som en julkalender.  
Vid överlämnandet 2020 släppte Graffitifrämjandet en del av dessa på sin facebook- och 
instagram som julkalender.  
Under 2021 har nu allt material överförts manuellt med text och bilder. Materialet är nu 
sparat på vår hemsida, i dagsläget ej publicerat.  
 



 

Löpande arbete under året  

• Svara på förfrågningar 
• Lägga till målare i GFs förmedling  
• förmedla målare till företag 
• Uppdatera listan på öppna väggar  
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