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Tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidskontoret
Lars-Ove Östensson

2017-09-29

Dnr KOF 2017-183

Kultur- och fritidsnämnden

Konstnärlig gestaltning Mjärdevi II
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt konstnären Hanna Stahle att utföra
sitt konstnärliga gestaltningsförslag vid Mjärdevi Centers uterum.
2. Sankt Kors Fastighets AB finansierar projektet.
3. Uppföljning och utvärdering sker i november 2018.
Ärende
Sankt Kors Fastighets AB vill öka attraktiviteten av Mjärdevi Centers uterum,
och låter därför utföra en konstnärlig gestaltning. 800 000 kronor finns avsatta
för uppdraget. Kultur- och fritidskontorets förslag är att låta konstnären Hanna
Stahle utföra uppdraget i enlighet med sitt skissförslag Visionsraketen.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse: Konstnärlig gestaltning Mjärdevi II
Stahle Visionsraket
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Bakgrund
Mjärdevi center är en plats för kreativitet och utveckling där nya idéer föds och
utvecklas. Byggnadens djärva formspråk inbjuder till och skapar förväntningar.
Dock saknas visuella incitament för denna process i den miljö som utgör
byggnadens uteplats på baksidan.
Uteplatsens idé utgår från det centralt placerade vattenspelet. Från dess mitt
strålar murelement ut som ligger markplacerade. Området omgärdas av en
asfaltsgång och avslutas med en plantering på gångens utsida. In mot
byggnaden finns uteserveringen som omsluts av byggnadens form samt en
sidobyggnad. Även på denna sida dominerar den gråa färgen i
byggnadselement och markbeläggning. Upplevelsen av uteplatsen är ödslig och
inte inbjudande till vandringar och utnyttjande som kaffe/matplats. En
bidragande orsak till detta är dels att buskar med mera inte har växt i den
omfattning som var önskat, dels att vatten från dammen ofta blåser upp på
uteplatsen.
Ekonomiska konsekvenser
Sankt Kors Fastighets AB förslås finansiera projektet med 800 000 kronor.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2016–2017 anger bland annat följande:
En attraktiv stad: Ett rikt och synligt kultur- idrotts- och fritidsutbud ska bidra
till Linköpings identitet som attraktiv kommun.
En hälsosam stad: Linköpings kultur-, idrotts- och fritidsutbud ska bidra till att
alla linköpingsbor har förutsättningar att leva ett hälsosamt och meningsfullt
liv.
En kreativ stad: Alla ska kunna ta del av ett kreativt och utmanande kulturidrotts- och fritidsliv med möjlighet till eget skapande.
Jämställdhet
Den föreslagna konstnären arbetar könsövergripande. Hennes verk innehåller
vanligen inte några inslag som befäster könsschabloner eller fördomar.
Könsfördelningen för den totala konstnärliga gestaltningen av Mjärdevi center
är jämt fördelad mellan män och kvinnor.
Samråd
Konstnären gjorde en ingående presentation av sitt förslag för den för
konstprojektet tillsatta samrådsgruppen 2017-09-14. Gruppen utgörs av JanÅke Jonsson och Caroline Danielsson från Sankt Kors Fastighets AB,
konsthallschef Lars-Ove Östensson, Linköping Offentlig Konsts samordnare
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Camilla Lothigius samt konstprojektledaren Lars Thostrup. Samrådsgruppen
ställde sig mycket positiva till konstnärens förslag.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker i november 2018.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
-

