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Gestaltningsuppdrag för Sjungarbacken,
Bälinge

Förslag t ill beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att godkänna förslag för konstnärlig gestaltning till Sjungarbacken, Bälinge.

Ärendet

Bälinge och Lövstalöt byggs ut och invånarantalet kommer att öka. Den offentliga
konsten är en del i satsningen på konst till landsbygderna, med utgångspunkt i
Landsbygdsprogram för Uppsala kommun. Under arbetet har dialog förts med boende
i Bälingeinom föreningslivet.Nu föreligger ett konstnärligt gestaltningsförslag för
platsen Sjungarbacken.

Beredning

Ärendet har beretts av enheten Offentlig konst på kulturförvaltningens avdelning
Uppsala konst och kulturarv i dialog med stadsbyggnadsförvaltningen. I samband med
det övergripande konstprogrammet för Bälinge och Lövstalöt har medborgardialog
förts med landskapsarkitekter, samt boende i Bälinge och Lövstalöt genom
Hembygdsföreningen, Bygdegården, PRO och övrigt lokalt föreningsliv. Under arbetet
med skissförslaget har dialog förts med medlemmar i Bygdegården i Bälinge.

Föredragning

Bakgrund

Kulturnämnden satsar på offentlig konst till Sjungarbacken i Bälinge. Uppdragen ingår
i det övergripande konstprogrammet för Bälinge och Lövstalöt. Det här ärendet gäller
det konstnärliga gestaltningsuppdraget till ett grönområde i anslutning till
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Sjungarbacken i Bälinge. Tätorterna Bälinge och Lövstalöt kommer att utvecklas och 

invånarantalet beräknas öka från nuvarande omkring 3 000 invånare till 4 000 år 2030. I 
samband med detta kommer service och infrastruktur att byggas ut och en ortspark 

kommer att färdigställas. 

Området är typiskt för Uppsalaslätten, med de bördiga lerjordar som stigit upp ur 

havet efter istiden i takt med landhöjningen. Det fanns människor i området redan 

under sen stenålder och landskapet har naturligtvis, tack vare landhöjningen, 
förändrats sedan dess. 

Parken i Sjungarbacken är en avlång lekplats med ett öppet parkstråk mellan en 
lekvänlig skog och en ekbacke. Parken är en så kallad ortspark. Den har rustats och fått 

en ny lekplats med ett sagoborgstema. Sagotemat kopplas ihop med skogen i ena 

änden som får ett trolltema, ”Trollskogen” och med gläntan i andra änden som 
utformas som ”Älvornas glänta”. Skogarna är värdefulla rekreationsmiljöer men också 

plats för lek. Trolltemat skulle eventuellt kunna kopplas samman med Bälinge IF:s 
ungdomslag på damsidan, som har kallats ”Bälingetrollen”. 

Konstnärens uppdrag har varit att genom sin konstnärliga gestaltning förhålla sig till 
platsens förutsättningar och historia utifrån ortsparkens tema och i dialog med 

konstkommitté. 

Förslaget 

Skissen till det konstnärliga gestaltningsuppdraget består av en skulptur i form av en 

gripklo och ett stort flyttblock. Flyttblocken i området har inspirerat konstnären till att 
skapa en gestaltning med gripklo som greppar tag i ett stenblock. På så sätt väcks 

intresset för platsens historia och förändringen av landskapet.  

Skissförslaget inspireras av Bälinges historia med rika arkeologiska lämningar och 

landskapets förvandling från istid till jordbruksmark. Förslaget anspelar även på 
kommande förändringar av orten med nya bostäder och ny centrumbildning.  

Skulpturen kommer att placeras i en skogsdunge, Älvornas glänta, i anslutning till en 

gångväg. Genom att utmana invanda föreställningar om vad vi förväntar oss att hitta i 
skogen, knyter skulpturen på ett konstnärligt sätt an till sagotemat i parken. 

Dialog  

I samband med det övergripande konstprogrammet för Bälinge och Lövstalöt har 
dialoger genomförts med landskapsarkitekter, ansvariga på stadsbyggnadskontoret 
samt boende i Bälinge och Lövstalöt genom Hembygdsföreningen, Bygdegården, PRO 

och övrigt lokalt föreningsliv. Under arbetet med skissförslaget har dialog förts med 
medlemmar i Bygdegården i Bälinge. Invånarna har ställt sig mycket positiva till det 

konstnärliga förslaget. 

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslagen fördelning av investeringsbudget för offentlig konst för Sjungarbacken i 

Bälinge ryms inom kulturnämndens budgetram enligt Mål och budget 2022–2024.  

Driftskostnad för konstverket beräknas bli 10 tkr årligen utifrån nuvarande ramavtal för 
konservator vilket ses som en skälig kostnad.  
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Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad den 28 juni 2022 

 Bilaga 1 Skissförslag till konstnärlig gestaltning, Sjungarbacken, Bälinge  

 Bilaga 2 Budgetkalkyl för uppdraget 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör  
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