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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidsförvaltningen
Lars-Ove Östensson

2022-05-24

Dnr KOF 2022-53

Kultur- och fritidsnämnden

Offentlig konst – 1 av 3 projekt i Berga
Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut
1. Konstnären Gunilla Bandolin uppdras att uppföra konstnärlig gestaltning i
Berga i enlighet med sitt skissförslag.
2. Uppföljning sker i september 2023.
Ärende
Stadsmiljökontoret avsätter 1 185 tkr för konstnärlig gestaltning i Berga i
konstsatsningen 3 projekt i Berga. Linköping Offentlig Konst (LOK), som är
en del av Kultur- och fritidsförvaltningens konstverksamhet, leder
gestaltningsarbetet genom en särskilt tillsatt konstprojektledare.
Kultur- och fritidsnämnden fattade 2022-03-17, § 25, beslut om Offentlig kost
– 3 projekt Berga. Beslutet omfattade två av tre konstprojekt, nedanstående
förslag behandlar det tredje och sista konstprojektet i konstsatsningen 3 projekt
Berga. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag är att låta konstnären Gunilla
Bandolin utföra gestaltningsuppdrag i enlighet med sitt skissförslag. Förslaget
Solrundel är en cirkelformad yta, med 6 meters diameter, på vilken gräs och
ängsblommor får växa fritt. Cirkeln omgärdas av en högre rundel som
framhäver ytan. Verket placeras längs med Tinnerbäcken, i närheten av Berga
minnespark.
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Bakgrund
De tre konstprojekten i Berga lystes ut via hemsidan Konstpool under 2021.
Konstnärerna Melissa Henderson, Kristina Schmid och Gunilla Bandolin
valdes ut för fortsatt arbete med skissförslag. Konstnärerna presenterade sina
förslag för den för projektet tillsatta samrådsgruppen 2022-02-02.
Samrådsgruppen ställde sig positiva till konstnärernas förslag, men uppmanade
Bandolin att vidareutveckla sin idé Solrundel. Detta eftersom det rådde vissa
oklarheter kring skissförslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Stadsmiljökontoret finansierar projektet via sin investeringsbudget.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2022 anger bland annat följande:
- Mötesplatser och anläggningar upplevs trygga och välkomnande
- Ett synligt kultur-, fritids- och idrottsliv
Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Konstnären arbetar könsövergripande. Hennes verk innehåller inga inslag som
befäster fördomar och könsschabloner.
Samråd
Samrådsruppen som utgörs av konstchef Lars-Ove Östensson, LOK:s
projektsamordnare Camilla Lothigius, stadsmiljökontorets landskapsarkitekt
Linda Moström samt konstprojektledaren Olov Tällström, har tagit del av
konstnärens uppdaterade och utvecklade skissförslag. Gruppen ställde sig
positiv till förslaget.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning sker i september 2023.
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