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Gestaltningsuppdrag för Flädervägen,
Lövstalöt

Förslag t ill beslut

Kulturnämnden beslutar

1. att godkänna förslag för konstnärlig gestaltning till Flädervägen, Lövstalöt.

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
och personal på Frösunda Lövstalöt, ett gruppboende för vuxna i Lövstalöt. Nu
föreligger ett konstnärligt gestaltningsförslag för platsen Flädervägen.

Beredning

Ärendet har beretts av enheten Offentlig konst på kulturförvaltningens avdelning
Uppsala konst och kulturarv i dialog med stadsbyggnadsförvaltningen. Inledningsvis
har invånardialog förts med landskapsarkitekter, samt boende i Bälinge och Lövstalöt
genom medlemmar i hembygdsföreningen och personer engagerade i bygdegården,
PRO och annat lokalt föreningsliv.

Under arbetet med skissförslaget har en omfattande dialog förts med personal och
boende på gruppboendet Frösunda Lövstalöt.
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Föredragning 

Bakgrund 

Kulturnämnden satsar på offentlig konst till parken vid Flädervägen i Bälinge som en 
del i en större satsning på offentlig konst i området Bälinge och Lövstalöt. Här finns 
sedan tidigare ingen offentlig konst på allmän platsmark. Uppdragen ingår i det 

övergripande konstprogrammet för Bälinge och Lövstalöt. Det här ärendet gäller det 

konstnärliga gestaltningsuppdraget till parken vid Flädervägen i Lövstalöt. 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.  

Flädervägen ligger i anslutning till en lekpark och en busshållplats. Parken är ett 

grönområde mellan två längor av bostadshus. Mittemot parken ligger en gräsyta där till 

exempel midsommarfirande anordnas. Konsten kan lyfta fram kvalitéerna i området 
och bidra till att skapa en tydligare identitet till platsen. 

Förslaget 

Skissen för det konstnärliga gestaltningsförslaget består av två skulpturer: Pölen, en 
sittplats i sten med slipade stenar och Prisman, en skulpterad lyktstolpe med en 

glasprisma. Prisman kommer att få en belysning i glasprisman. Skulpturerna föreslås 
placeras vid busshållplatsen i utkanten av parken vid Flädervägen i Lövstalöt.  

I arbetet med att ta fram skissen har ett omfattande dialogarbete gjorts med boende 
på gruppboendet Frösunda Lövstalöt. Samtal och workshops tillsammans med 

konstnären och boende har lett fram till ett tema om tiden, människans plats på jorden 

och tankar kring vad som händer när vi dör. Skissen är också inspirerad av traktens rika 
fornlämningar som ger tidsperspektiv på människans del av och inverkan på just 

denna plats. Konstverket kan även bidra till att skapa en tryggare och trevligare plats 
att umgås och vistas på. 

Dialog  

Under arbetet har dialog förts med personal och boende på gruppboendet Frösunda 

Lövstalöt. Konstnären har genomfört flera workshops som på olika sätt involverat 

boende i arbetet med den offentlig konsten. Det har varit en betydelsefull och viktig del 
i arbetet med att inkludera olika människor i dialogarbetet med gestaltandet av den 

egna livsmiljön. 

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 medlemmar i hembygdsföreningen och 

personer engagerade i bygdegården, PRO och annat lokalt föreningsliv.  

Ekonomiska konsekvenser 

Föreslagen fördelning av investeringsbudget för offentlig konst för Flädervägen i 

Lövstalöt 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, Flädervägen, Lövstalöt 

 Bilaga 2 Budgetkalkyl för uppdraget 

 

Kulturförvaltningen 

 

 

Sten Bernhardsson  
Förvaltningsdirektör  
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