
Verksamhetsberättelse 
 Graffitifrämjandet 2018 
 
 
2018 var ett händelserikt år, inte minst med tanke på valet och maktskiftet i Stockholms 
stadshus. GF har under året samarbetat, debatterat och förmedlat för att på alla möjliga sätt 
främja graffitin och gatukonsten i Sverige. Politiska förhandlingar efter valresultatet 
resulterade i att vi får behålla de befintliga öppna väggarna i Stockholm. Det har sagt att det 
inte kommer att uppföras några nya under mandatperioden, men låt oss säga - vi får väl 
se…  
 
Här följer en översikt av vad Sveriges största förening för graffiti och gatukonst har ägnat sig 
åt under 2018. 

 

Januari 
 
Rädda Märstas öppna vägg! 
Vår namninsamling har under 2018 skrivits på av närmare 160 personer. 

 



 

Februari 
 
 

Mars 
GF Writers Bench 
Premiär för skisskvällar i Högdalen i Stockholm. Trevligt häng, möjlighet att träffa nya 
utövare, se foton och sitta och skissa. 

 
 
Fascinate åter hotad 
Vi fick veta att tjänstemän försökte få till ett rivningsbeslut under radarn av Fascinate i 
Bromsten. Genom att använda oss av våra goda kontakter och media sattes en ny debatt 
om den legendariska målningen igång vilket resulterade i beslutet att Fascinate blir kvar! 
Men GF håller fortsatt koll i frågan. 

 



 

April 
Writers Bench. 
 
 

Maj 
Invigning av Farstas öppna vägg 
Graffitifrämjandet fick i uppdrag att tillsammans med Studiefrämjandet inviga en ny öppen 
vägg i Farsta i Stockholm. Väggen, vars startskott var ett medborgarförslag av vår egen 
Martin Lexelius för ett par år sedan, hade nu slutligen kommit på plats. Ett stenkast från 
Nynäsvägen i en stor park på gångavstånd från Farstas tunnelbanestation finns nu denna 20 
x 2,5 meter stora vägg i betong som går att måla på båda sidor. 
 
Under invigningen höll Martin Lexelius samt stadsdelens ordförande Lars Bäck tal. 
 
Livemålning av Hop Louie, What, Kid Kash och Holem samt prova-på-verksamhet och 
musik. 
 

 

 



 

Juni 
Shut Down Fabriken, Ekerö. 
Graffitifrämjandet var med och gjorde en 
tvådagarsfestival i juni med anledning av att 
en ungdomsgård skulle rivas. Hela lokalen 
målades invändigt (ca 900 m2) och utanför 
byggdes en scen för musikframträdanden. 
Looptroop Rockers var headline. Se affisch för 
medverkande målare. Detta gjordes 
tillsammans med Studiefrämjandet, Ekerö 
kommun, Skå festplats och Gäta kista 
ungdomsgård. 
 

 
 
 

 

 



 
Feel the streets är ett återkommande event i Märsta sedan 2010, från början för att göra 
något positivt för väggen. Eventet har växt och dagen fylls med idag artister, lokala artister 
som uppträder, olika prova-på med konstnärer, föreningar m.m.  
Fesivalen firade även i år att Märstaväggen fyller 10 år, som dels hade en utställning på 
eventet (målningar & artiklar) och Erse fixade årets logga. Livemålare: Huge, Rymd & 
Emmilou, Artister: Ibbe, Nathan k, Karim, m.fl.  
Ung i Sigtunas samarbetspartners: Highlights, Graffitifrämjandet, Dokumentpress, ABF, 
Studiefrämjandet m.fl.  
 

 

 
 



 

Juli 
Debatt 
Moderaterna Tyresö gjorde kontroversiellt uttalande och gav vallöfte att inte bygga öppna 
väggar. GF skrev officiellt bemötande på Facebook och fick stark uppbackning av ett flertal 
medlemmar. 
 

 
 
 

Augusti 
We Are Stockholm 
GF gästade Studiefrämjandets tält på ungdomsfestivalen We Are Stockholm i 
Kungsträdgården. Vi bjöd på skissworkshop och livemålning av Emmilou. 
 
Gottsunda festivalen 
Fullspäckade två dagars program: Artister, Dj:s, dans, skateboard m.m 
Curators för graffitin på Gottsunda var inga mindre än Pärra Ruskig Andreasson och Amara 
Por Dios  
Livemålare:  Simoni Fontana + Argiris Ser, Musa + Harry Bones, Bless, Frida still vium, 
Nada, Juliario, Le, Emmilou, Stedhead, Mickey,  
Alan Ket  
Highlights pop-up shop, prova-på med GF Uppsala, och mycket mer. 
 

  



September 
Writers Bench. 
 
Stockholm fringe festival 
Deltagande i samtal “Creative platforms in Sthlm street art” på Stockholm Fringe Festival. 
Martin Lexelius från GF samtalade med paneldeltagare från Juntan och Virka Dygnet Runt 
och Studiefrämjandet. Lyssna till samtalet här: 
https://soundcloud.com/user-956191256/panelsamtal-pa-stockholm-fringe-festival-stoff-2018
?fbclid=IwAR1VRJeG288H7HBhcpTfeqPoxhnDgzF5HitFTnw4NkNhKNmHk6JIuzq_oA8 
 

 
 
Tävling i sociala medier.  
Möjlighet att vinna bok av Per Englund, utgiven av Dokument Förlag. 
 

 
 
Workshop/prova-på på Didaktusskolan med Ler, Emmilou och Johan. 
 
 
  

https://soundcloud.com/user-956191256/panelsamtal-pa-stockholm-fringe-festival-stoff-2018?fbclid=IwAR1VRJeG288H7HBhcpTfeqPoxhnDgzF5HitFTnw4NkNhKNmHk6JIuzq_oA8
https://soundcloud.com/user-956191256/panelsamtal-pa-stockholm-fringe-festival-stoff-2018?fbclid=IwAR1VRJeG288H7HBhcpTfeqPoxhnDgzF5HitFTnw4NkNhKNmHk6JIuzq_oA8


Valenkät 1. Graffitifrämjandet ställde tre frågor till partierna i Stockholm, och sammanställde 
resultatet på Facebook. 

 
Valenkät 2. Graffitifrämjandet ställde tre frågor till Sveriges riksdagspartier, och 
sammanställde resultatet på hemsidan. 
http://graffitiframjandet.se/valenkat-2018  

 
 

http://graffitiframjandet.se/valenkat-2018


 

Oktober 
 
Affordable Art Fair 
Vår ordförande Hugo Röjgård höll en föreläsning om GFs arbete under konstmässan 
Affordable Art Fair på mässan i Nacka strand. 

 
 
 
#BackaSaga 
GF backade Saga Berlin under 2018. 

 
 
  



Writers Bench. 

 
 
Subtopiadagen 
GF hade workshop och var väggvärd på Subtopiadagen, på Subtopia. 

 
 
 

November 
Parkleken i Farsta  
Höstlov, workshop/prova-på med Ler. 
 
  



Panelsamtal “Öppna väggar - Visuell yttrandefrihet”  
I ett samarbete med Dokument Press och Studiefrämjandet med stöd av Stockholms läns 
landsting hölls ett panelsamtal på Konstskolan Basis på södermalm i Stockholm. 
Paneldeltagare: Tindra Thor från Konstfack, Jonas Lindgren från BRÅ samt GFs tidigare 
styrelseledamot Fredrik Lindstål från Centerpartiet. Moderator för samtalet var Tobias 
Barenthin Lindblad från Dokument Press. 
 
Samtalet möjliggjordes av ett beviljat stöd från Landstinget om 40 000 kr. Fler 
programpunkter hålls under början av 2019. Samtalet finns att se i sin helhet på Vimeo - sök 
bara efter Graffitifrämjandet. 
 

 
 
 

December 
Aktivism & skapande på Högkultur 
Kreativ verkstad & Writers Bench. 
 
 
Antal medlemmar 
2017-12-31: 340 
2018-12-31: 490 
2018 fick GF 150 nya medlemmar. 
 
Nyhetsbrev 
GF skickade ut fyra nyhetsbrev under 2018. 
 
Sociala medier 
Vi har i skrivandes stund 4149 följare på Facebook och 1260 följare på Instagram. 


