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Gest altningsuppdrag för Årst ast råket
Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna förslag för konstnärlig gestaltning till Årstastråket.

Ärendet
Östra Sala backe byggs ut och invånarantalet kommer att öka. Parkerna i området
rustas och nya anläggs. I Årstastråket i Årstaparken kommer en konstnärlig gestaltning
att uppföras. Den offentliga konsten är en del i satsningen på konst till alla invånare i
Uppsala. Under arbetet har dialog förts med boende i Årsta och Salabacke.
Beredning
Ärendet har beretts av enheten Offentlig konst på kulturförvaltningens avdelning
Uppsala konst och kulturarv i dialog med stadsbyggnadsförvaltningen.
Medborgardialog har förts med landskapsarkitekter samt boende i Årsta och Sala
backe.

Föredragning
Bakgrund
Kulturnämnden satsar på offentlig konst till Östra Sala backe. Projektet består av tre
uppdrag som ingår i det övergripande konstprogrammet för Östra Sala backe. Det här
ärendet gäller det konstnärliga gestaltningsuppdraget till Årstastråket som är en del av
Årstaparken.
Årstastråket är en förlängning av Årstaparken ut mot Fålhagsleden. Parken har rustats
upp med förbättrade gångstråk och ny växtlighet. Parken ligger i anslutning till ett
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äldreboende och en träffpunkt för äldre. Den konstnärliga gestaltningen blir en del i
satsningen på att bevara viktiga grönområdena med möjligheter till möten och en
ökad rörelse mellan stadsdelarna Årsta och Sala backe.
Förslaget
Skissen till det konstnärliga gestaltningsuppdraget består av tre skulpturgrupper i
cortenstål och målad aluminium. Skulpturerna kommer att placeras på strategiska
platser i parken, väl synliga från gångvägar och sittplatser i stråket.
Skulpturerna är inspirerade av vardagliga föremål som: ett par handskar, en radio, en
kaffepanna, ett slagträ, en boll, en spade, en bok och ett knippe sellerikål, som alla
skulle ha kunnat lämnats kvar i parken. Föremålen är från olika tidsperioder men kan
ändå uppfattas som tidlösa, eftersom deras funktion är igenkänningsbar för människor
i alla åldrar.
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. Konstnären har även fört samtal med parkarbetare,
arkeologer, historiker och invånare från närområdet.
Ekonomiska konsekvenser
Föreslagen fördelning av investeringsbudget för offentlig konst för Östra Sala backe
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
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