Lundell förlorade
– nu bygger vi vidare!

© Christer Göransson Mellanrum AB

Per idag har 3 424
av de nästan 4 000
stenarna till Sol LeWitts skulptur sålts.
Nu startar vi slutförsäljningen!

u kan vi äntligen vara glada på riktigt! Mark- och miljööverdomstolens dom kom för några dagar sedan,
och blixtsnabbt spred sig nyheten via alla möjliga medier. Vi vann tvisten och en mångårig rättslig prövning är därmed avslutad. Domen kan inte överklagas! Vi kan nu därför börja arbeta med en långsiktighet
som inte varit möjlig sedan turerna med bygglov och detaljplaner startade för bra länge sedan.
Domen finns i sin helhet på www.markochmiljooverdomstolen.se under ”Nyheter och pressmeddelanden”.

N

Vi bygger ”9 Towers” – köp stenar – ge bort stenar!
Exakt hur vi ska ta oss an årets säsong kommer att beslutas av stiftelsens styrelse inom kort, men en sak står
i alla fall klar – Sol LeWitts skulptur 9 Towers skall byggas. Fortfarande saknas en del pengar. Så hjälp gärna till
så att vi kan finansiera projektet! Köp stenar, eller varför inte ge bort stenar i present? En sten kostar bara
150 kr och beloppet kan sättas in på vårt bankgiro 5954-8289.
Mer information på årsmötet
I Intresseföreningens styrelse kommer vi omgående att börja planera för årsmötet, som enligt stadgarna ska
avhållas innan april månads utgång. På det kommer vi att ge aktuell information om hur året för Kivik Art ska
se ut. En mycket spännande föreläsning utlovas – och på en mycket spännande plats. Mer avslöjar vi inte nu!
Betal medlemsavgiften – och sprid budskapet!
Inbetalningsavin till årsavgiften för 2017 skickas ut i dagarna. Ditt medlemsskap är nu viktigare än någonsin, för
att kunna göra årets säsong till en verklig nystart för projektet! Och det är ju nu också än roligare att vara medlem!
Sprid även den goda nyheten till vänner och bekanta – och värva gärna någon av dem så vi blir fler!
Glada hälsningar
Styrelsen/Jennifer Forsberg
Följande personer, företag och organisationer har stött föreningens arbete med ett bidrag på 1.000:- eller mer:
AMGD Stockholm AB, Galleri Eliselundsgården, DanskSvenska Kompaniet, Rauni Janser/ Göran Bengtsson,
Margareta Norlin, Thespis Light AB, Göran Björling, Brösarps Gästgifveri AB, Jill Champion-Rosenlund, Sten Rosenlund, Kristianstad-Åhus Rotaryklubb, Östra Göinge Kommun, Byrån för Modern Arkitektur, Anita Berlin, Gärsnäs AB, Galleri Magnus Åklundh, Lunds Konsthalls Vänner, Tord Rosenberg, Steiner Management AB, Berikon
AB, Kärnhem Skåne AB, Ann-Sofie Kåreby, Kivik Rotaryklubb, Mellby Atelier/Lisa Staeves, Vegalund AB, Österlenskolan, Brund Arkitekter AB, Karin Ahrland.
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