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Kvarnen i Nymölla visar konst, akryl, akvareller, brukskonst, nymalet mjöl, en nyutgiven 
kokbok och allt är här/närproducerat. 

”Jag har en passion för lampor, speciellt glödlampor, säger Inger.” 

”Hans Berggrens fantastiska bilder lyfter hela boken, menar Tina.” 

”Det roligaste är att arbeta med återanvändning att ta något annat
t.ex. tätningslister, cykelslangar, järntrådar och göra ringar och andra
smycken av det, tycker Anna-Lena.”

”Mitt favoritdjur har återvänt i mina målningar, giraffen, säger Carina.”

”Jag tycker om att måla vad Moder jord har att erbjuda i naturen,
säger Marita.”

Utställningen sker i Kvarnen, Nymölla, Långfredagen 30 mars till Annandag påsk 
den 2 april 2018 mellan kl. 10-17.

Carina Flodin, Bromölla. Medlem i HKG – Humleslingans Konstnärsgille. Visar nya 
akrylmålningar en giraffserie bestående av fem målningar i stora format, i olika format,
den högsta har måtten 140 x 220 cm. Tre visas i Kvarnen och två i Sparbankshallen. 

Marita Flodin, Bromölla målar i akvarell och visar magnoliamålningar, designande 
brickor med vallmomotiv.

Anna-Lena Hansson, Valje. Konsten att designa ringar och smycken är 
återvinn, återanvänd och ge gamla saker nya användningsområden.

Inger Lövgren, Bromölla. Ny medlem i HKG – Humleslingans Konstnärsgille. Skapar 
gärna med hjälp av naturen och återbruk. Jag vill ge föremålen ett nytt liv – en ny 
funktion. Brukskonst. 

Mölleföreningen maler mjöl vissa dagar och säljer mjöl under hela helgen.

Tina Nilsson, Gualöv. Gobitar från Ivösjöbygden är så mycket mer än en kokbok. Ett 
dussintal råvaruproducenter och privatpersoner från bygden presenteras i ord och 
bild.

För mer information kontakta
Carina Flodin, 0709-79 58 74, carina@flodindesign.com
Marita Flodin, 0733-643 555, mgflodin@telia.com
Anna-Lena Hansson, 0708-39 44 95, chagall1127@hotmail.com
Inger Lövgren, 073-324 34 56, inger-e@telia.com
Tina Nilsson, 070-225 76 16, tina.gua@telia.com  
Mölleföreningen, ordf. Torsten Svenland, 070-857 27 75, torsten.svenland@gmail.com 
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