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TID OG STED
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14.00-16.00: Smørum Bibliotek: It-café. Arr.: Ældre Sagen i Ledøje-Smørum.
19.00: Slagslunde Forsamlingshus: Nytårsbanko.
Arr.: Stenløse Fodboldvenner.

FREDAG

17.30-20.30: Konfirmandhuset
i Smørum: Juletræsfest for
tilmeldte.

Omfattende
brandskader
VEKSØ: Det var formentlig
ved et elskab i et værksted,
at der natten til søndag opstod brand i en ejendom på
Lille Veksøvej i Veksø i Egedal Kommune.
Branden blev anmeldt af
ejendommens beboer klokken 00.46, hvorefter både
politi og brandvæsen kom til
stedet.
Vagchefen ved Nordsjællands Politi oplyser, at der
skal foretages tekniske undersøgelser for præcist at
fastslå årsagen til branden,
men at formodningen er, at
ilden er opstået ved et elskab
i et værksted, der ligger i forlængelse af beboelsesejendommen. Det sker omfattende skader på bygningen,
oplyser politiet.

Boligsalg
EGEDAL:
Ejerlejlighed på Bryggerparken 28, Ølstykke, solgt
for 2.240.000 kr. d. 26-10-2018
Villa på Engvej 32, Ølstykke, solgt for 2.450.000 kr. d.
08-11-2018
Rækkehus på Hindbærvangen 113, Smørum, solgt
for 2.525.000 kr. d. 05-09-2018
Villa på Lavendelvej 13, Ølstykke, solgt for 2.720.000 kr.
d. 26-06-2018
Villa på Ørnebjergvej 57,
Ølstykke, solgt for 2.875.000
kr. d. 19-11-2018
Kilde: Boliga.dk

Kenny Amelung og Christine Darlov har startet Kunstsamlingen.dk på nettet, men de er også ved at indrette deres gamle lade, som de her er
fotograferet i, til et galleri. 
Foto: Allan Nørregaard

Kunstsamlingen gør
reklame for kunstnere
GALLERI: Ølstykke-par viser kunst
på hjemmeside og
udstillinger, og har
planer om at åbne
galleri.
ØLSTYKKE: Malerier, grafik, skulpturer, lertøj eller
artquilt. Mulighederne er
mange, hvis man vil pryde
sit hjem med unika kunst,
og på Kunstsamlingen.dk er
der mulighed for at kigge på
lidt af hvert.
Hjemmesiden, hvor kunstnere kan præsentere nogen
af deres værker, er startet
af ægteparret Christine
Darlov og Kenny Amelung
på 40 og 41 år i november
2015, men faktisk blev grunden lagt allerede i 2005, da
Christine ventede deres
ældste datter.
- Jeg ville prøve at male et
maleri med træer, og så begyndte jeg at tænke på, hvordan man sælger det, siger
hun, men ideen druknede
i fødsel, flytning og tilbygning, og hun tog den først op
igen i 2015.
Da var familien flyttet til
Tungegårdsvej 6 i Ølstykke,
hvor de nu bor med to døtre
på 12 og seks år, og parret
havde lyst til at tage springet
for at blive videreformidlere
af kunst.
Christine er uddannet grafiker, og tager sig af Kunstsamlingens hjemmesidedesign og grafisk materiale,
mens Kenny med it-teknisk

baggrund tager sig af markedsføring og udvikling af
nye tiltag.

Oppe på 70 kunstnere

Nu er de oppe på omkring 70
forskellige kunstnere som
medlemmer af Kunstsamlingen.dk.
- I starten handlede det om
dem, der malede for sjov,
men nu arbejder vi med de
professionelle
kunstnere,
siger Christine.
- Vi har tre segmenter:
Upcoming, Experienced og
Selected, forklarer Kenny.
I kategorien Upcoming er
der plads til alle.
- Det er dem, der er ved at
finde sig selv, og der kan vi
guide dem, så de kommer
den rigtige vej, siger Christine.
For at være med i Experienced skal man have malet
i lang tid, anbefales af eksisterende kunstnere og leve
op til kvalitetsstandarder
for lærred og maling.
- Kunst er ikke bare kunst.
Nogen gange er det en investering, og kvalitet er ikke
bare, hvad du maler, men
også hvad du maler med,
fastslår Kenny.
- Det er jo ikke sjovt at have
et maleri, der falmer, tilføjer
Christine.
Som navnet antyder, er
kunstnerne i kategorien
Selected udvalgt efter kvaliteten i både materialer og
værker.
- Vi har et udvalg, som går
ind og vurderer, og vi er
stadig i gang med at snakke
med store kunstnere om at

være en del af det, siger Kenny.
Kunstnerne betaler et fast
månedligt beløb for at blive
præsenteret på Kunstsamlingen.dk. Til gengæld skal
de ikke betale provision af et
eventuelt salg.
- Hvis de sælger, får de selv
gevinsten, fastslår Kenny
og peger på, at det også gør
gallerierne glade for Kunstsamlingen.dk.
- De kan også nyde godt af
det, konstaterer han.
- Vi kan faktisk sige, at vi
er et reklamebureau for
kunstnere, siger Christine.
- Et marketingbureau, tilføjer Kenny.

Over al forventning

Og det går godt.
- Det er gået over al forventning. Det går rigtigt godt, og
vores kunstnere er glade for
det, siger Kenny.
- De er begejstrede, siger
Christine.
Deres seneste tiltag på nettet et en platform for kunstforeninger, ArtPlan, som for
alvor lanceres fra 1. januar
2019, men de har allerede testet det.
- De første to er glade for
det, siger Kenny.
Han håber, at det kan
være med til at redde kunstforeningerne, der mister
medlemmer, men faktisk
er det deres erfaring, at der
er mange unge, der interesserer sig for kunst, så hvis
kunstforeningerne fornyr
sig, kan de måske få flere af
dem med.
- Det er dem fra 35-55, der

køber hos os, og vi har unge
helt ned til 24 år, som kigger
på vores hjemmeside efter
kunst, og det er jo fedt, at vi
rammer det segment, siger
Kenny.

Galleri på vej i laden

Men selv om nettet er et godt
redskab til at sælge kunst,
så vil mange gerne se kunsten i virkeligheden, inden
de investerer i den til hjemmet.
Derfor har Kunstsamlingen galleri i indkøbscenteret Waves i Greve, og udover
at være på Hillerød Kunstdage, har de deltaget i udstillinger i Lyngby Storcenter
og på lokale boligmesser.
Men parret er også ved at
indrette deres gamle lade til
et galleri, og selv om der stadig er en del arbejde tilbage,
før det er klar, så håber de,
at galleriet kan åbne i løbet
af foråret.
Det seneste års tid har de
begge to arbejdet fuldtids i
Kunstsamlingen, og de nyder at tale med kunstnere,
der er glade mennesker, og
håber, at Kunstsamlingen
vokser sig så stor som muligt.
- Vi vil godt have, at Kunstsamlingen bliver stedet,
hvor man finder sin stil, og
derfra kontakter kunstnere,
siger Kenny.

ross

EGEDAL:
Egedal
Byråd
besluttede på sit seneste
møde, at sende pilotprojektet »Mere liv og sundhed i
hverdagen i Ølstykke Stationsby« tilbage til udvalgsbehandling i et endnu ikke
besluttet udvalg.
Pilotprojektet handler om
nye former for dialog og demokratisk deltagelse, og har
allerede været i både Social- og Sundhedsudvalget,
Planudvalget og Økonomiudvalget, der har anbefalet
det, men det var V-borgmester Karsten Søndergaards
forslag at sende det i fornyet
udvalgsbehandling.
- Det har været debatteret
livligt blandt politikerne, og
på den baggrund har jeg en
ide om, at der ikke er flertal
for at gennemføre det, sagde
han. Det blev bakket op af
Helle Nielsen (R), der havde
stemt imod i Social- og Sundhedsudvalget.
- Vi har et issue omkring
økonomien i forhold til de
takster vi fik præsenteret.
Vi ved, der er foreninger,
der ikke vil have råd, sagde
hun, så hun håber, det lykkes at komme op med bedre
ideer til demokratiproces på
it-platforme.
Carina Buurskov (V) synes også, kommunen fortsat
skal arbejde med involvering af civilsamfundet.
- Vi tror bare ikke, det er
måden at gøre det på, sagde
hun.

Klimavenlig
varme i høring
EGEDAL: Egedal Byråd besluttede onsdag at sende to
klimavenlige varmetiltag i
høring i fire uger fra den 20.
december til den 20. januar.
Det ene er Slagslunde
Fjernvarme A.m.b.a.’s ønske om at etablere en varmepumpe med en kapacitet
på 950 kilowatt ved varmeværket i Slagslunde. Det
andet er et projektforslag
om bæredygtig fjernvarme
i Rosenvejkvarteret og vejene omkring Kornvænget i
Stenløse.
Formanden for Teknik- og
Miljøudvalget Bo Vesth (V)
glædede sig over begge projekter til gavn for miljøet.
Han oplyste blandt andet,
at fjernvarmeprojektet samlet set reducerer CO2-udledningen med cirka 31,5 ton
over en periode på 20 år.
- Projektet bidrager hermed markant til samfundets
forpligtelse om at reducere
klimagasser, sagde han.
Samtidig giver det de berørte varmeforbrugere en
besparelse på 10.860 kroner
for et oliopvarmet standardhus og 2115 kroner for et gasopvarmet standardhus.

