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§ 45

Offentligt konstprojekt Vega torg

Sammanfattning

Till Vega torg föreslås uppförande av offentligt konstverk enligt
skissförslag ”Festplats för Träskafton” av konstnären Ingela
Ihrman. Det föreslagna konstverket utgörs av ett antal konstnärliga
element; Tornet/templet, Spången, Mar-ängarna och
Informationstavlan. Tillsammans bildar gestaltningen en
skulpturgrupp och en aktivets- och mötesplats för allmänheten.
Konstverket skapar en medvetenhet om hållbarhetsperspektiven för
stadsdelen Vega, där den ekologiska och sociala hållbarheten har
fått en framtonad betydelse för konsten. Den konstnärliga
gestaltningen har koppling till intilliggande naturreservat och blir
samtidigt en medskapare till en social mötesplats i stadsrummet.
Det offentliga konstverkets uppförande finansieras enligt tidigare
beslut med 1000 tkr ur investeringsmedlen för offentlig konst.
Förvaltningens synpunkter

En enig samrådsgrupp beslöt att rekommendera uppförande av
ovanstående förslag till konstnärlig gestaltning för Vega torg.
Konstnären har tagit fasta på och följt uppdragsprogrammets syfte
och mål på ett mycket tillfredsställande vis. Samrådsgruppen lyfter
frågan om brandskydd vilket föreslås utredas vidare.
Underlag för beslut

Utdragsbestyrkande

-

Kompletterande underlag till nämnd 2019-04-15

-

Tjänsteutlåtande 2019-03-13 – Offentligt konstprojekt Vega
torg

-

Skissförslag 2019-03-07 – ”Festplats för Träskafton” av Ingela
Ihrman

-

Rapport – Träskafton Hägerstens botaniska trädgård

-

Uppdragsprogram 2017-04-03 – Uppdragsprogram Vega
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Förslag till beslut

1. Skissförslaget godkänns.
2. ”Festplats för Träskafton” av Ingela Ihrman uppförs som
offentligt konstverk på Vega torg.
Överläggningar i arbetsutskottet

Ordföranden föreslår att ärendet lämnas utan eget
ställningstagande.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) efterfrågar en beskrivning av hur
konstverket ska skyddas mot brand och skadegörelse.
Arbetsutskottet beslutar att överlämna ärendet till nämnden utan
eget ställningstagande och att nämndhandlingarna kompletteras
med den efterfrågade beskrivningen.
Överläggningar i nämnden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande
tilläggsförslag från majoriteten:
-

Konstverket finansieras med tidigare beslutade
investeringsmedel från 2016 (750 tkr + 50 tkr) och 2019 (200
tkr).

Mats Mattsson (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag och
majoritetens tilläggsförslag.
Propositionsordning i nämnden

Ordföranden ställer förvaltningens förslag med majoritetens
tilläggsförslag mot avslag till detsamma, och finner att nämnden
bifaller förvaltningens förslag med tillägget från majoriteten.
Nämndens beslut

1. Skissförslaget godkänns.
2. ”Festplats för Träskafton” av Ingela Ihrman uppförs som
offentligt konstverk på Vega torg.
3. Konstverket finansieras med tidigare beslutade
investeringsmedel från 2016 (750 tkr + 50 tkr) och 2019 (200
tkr).

Utdragsbestyrkande

Beslutande organ

Dokumenttyp

Sida

Kultur- och demokratinämnden

Protokollsutdrag

3 (3)

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Reservationer

Mats Mattsson (M), Ronny Åkerblom (M) och Sabine Schäfer (M)
reserverar sig mot beslutet.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ulrika Sten
För kännedom:

Utdragsbestyrkande

