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Gestaltningsuppdrag för Knäckepilsparken
och Näckrosparken

Förslag t ill beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att godkänna förslag för konstnärlig gestaltning till Knäckepilsparken och
Näckrosparken.

Ärendet

Östra Sala backe byggs ut och invånarantalet kommer att öka. Parkerna i området
rustas och nya anläggs. I de två nyanlagda parkerna Knäckepilsparken och
Näckrosparken kommer konstnärliga gestaltningar att uppföras. Den offentliga
konsten är en del i satsningen på konst till alla innevånare i Uppsala. Under arbetet har
dialog förts med boende i Årsta och Sala backe.

Beredning

Ärendet har beretts av enheten Offentlig konst på kulturförvaltningens avdelningen
Uppsala konst och kulturarv i dialog med stadsbyggnadsförvaltningen.
Medborgardialog har förts med landskapsarkitekter och boende i Östra Sala backe.

Föredragning

Bakgrund

Kulturnämnden satsar på offentlig konst till Östra Sala backe.Östra Sala backe byggs
ut i fyra etapper under 2020-talet. Projektet består av tre uppdrag som ingår i det
övergripande konstprogrammet för Östra Sala backe. Det här ärendet gäller det
konstnärliga gestaltningsuppdraget till Knäckepilsparken och Näckrosparken.
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Knäckepilsparken färdigställdes våren 2020 och är en mindre park i norra delen av 

Östra Sala backe. Den är tänkt som en länk mellan Källparken i Sala backe och fältet 
Vaksala gärde där landsbygden tar vid. Näckrosparken kommer att anläggas under 

2022 och kommer att bli en mindre park som ramas in av Johannesbäcksgatan i väster, 
Fyrislundsgatan i öster och Verkmästargatan i söder. 

Förslaget  

Skissen till det konstnärliga gestaltningsuppdraget består av en fristående skulptur och 
en skulpturgrupp som placeras i parkmark. I Knäckepilsparken har konstnären förslagit 
en skulptur som påminner om en vindflöjel som rör sig i vinden. Till Näckrosparken har 
konstnären skissat på en taktil skulpturgrupp som uppmanar till rörelse och 

interaktion. Skulpturerna ska tillverkas i cement, sten, keramik, sandgjuten aluminium 

och förgylld kopparplåt.  

Dialog 

Inför utbyggnaden av Östra Sala backe har flera dialoger med boende i närområdet 

genomförts av stadsbyggnadsförvaltningen och av enheten för Offentlig konst. 
Resultaten från dessa dialoger visar att de boende värnar om de gröna områdena och 
efterfrågar att dessa hålls välskötta. 

I samband med det övergripande konstprogrammet för Östra Sala backe har dialoger 
genomförts med landskapsarkitekter, ansvariga på stadsbyggnadskontoret samt 
boende i Årsta och Sala backe.  

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslagen fördelning av investeringsbudget för offentlig konst för Östra Sala backe 
ryms inom kulturnämndens budgetram enligt Mål och budget 2022–2024. 

Driftskostnader  

Driftskostnad för konstverket beräknas bli 10 tkr årligen utifrån nuvarande ramavtal för 

konservator, vilket kan ses som en skälig kostnad. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2022 

 Bilaga 1 Skissförslag till konstnärlig gestaltning, Knäckepilsparken och 

Näckrosparken 

 Bilaga 2 Budgetkalkyl för uppdraget  

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör  
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