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Kultur- och fritidsnämnden

Konstnärligt gestaltningsuppdrag Tallboda skola
Förslag till beslut
1. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt konstnärerna Martijn van den Bosch
och Kajsa Håkansson Bolve att utföra sina konstnärliga gestaltningsförslag
vid Tallboda skola.
2. Uppföljning och utvärdering sker under hösten 2019.
Ärende
Lejonfastigheter bygger en ny skola i Tallboda. 684 000 kronor finns avsatta
för konstnärlig gestaltning. Kultur- och fritidskontorets förslag är att låta
konstnärerna Kajsa Håkansson Bolve och Martijn van den Bosch utföra
uppdraget i enlighet med sina skissförslag. Håkansson Bolves förslag består av
12 målningar som placeras inne i skolan. Motivens oberäkneliga former
representerar enligt konstnären förändring, utveckling och möjligheter. Van
den Boschs förslag består av två kunskapspaviljonger i utemiljö som ska
stimulera elevernas kreativitet och fantasi.
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Bakgrund
Tallboda växte fram som ett egnahemsområde under 1950-talets första hälft.
Omkring 1980 hade samhället knappt 1000 innevånare. Idag bor närmare 4000
personer i området. Den befintliga skolan byggdes i början av 1970-talet och
har plats för ca 140 elever. Denna skola kommer att rivas för att ge plats för
den nya Tallboda skola, som kommer att ligga på samma plats. Den nya skolan
kommer att fungera som en mellanstadieskola och ha plats för 220 elever.
Skolan beräknas stå färdig sommaren 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Lejonfastigheter AB föreslås finansiera projektet. 684 000 kronor finns avsatta
för konstprojektet. Av denna summa kommer 550 000 kronor att gå till den
konstnärliga gestaltningen.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 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
De föreslagna konstnärerna arbetar könsövergripande. Deras skissförslag
innehåller inte några inslag som befäster könsschabloner eller fördomar.
Könsfördelningen för den totala konstnärliga gestaltningen av Tallboda skola
är jämt fördelad mellan män och kvinnor.
Samråd
Konstnärerna presenterade sitt förslag för den tillsatta samrådsgruppen 201803-06. Gruppen utgörs av Lejonfastigheters projektledare Joakim Danielsson,
Susanne Klämfelt från White arkitekter, samordnare Camilla Lothigius från
Linköping Offentlig Konst, Birgitta Uneus från kultur- och fritidsnämndens
konstkommitté samt konstprojektledaren Björn Svensk. Dessutom skolans
rektor Monica Långström som var förhindrad att närvara vid mötet.
Samrådsgruppen ställde sig mycket positiva till konstnärens förslag. Vid ett
sammanträde 2018-03-26 har även Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté
fått förslaget presenterat för sig.
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Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering sker under hösten 2019.

Kultur- och fritidskontoret

Karin Olanders
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