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Offentligt gestaltningsuppdrag Ljuskonstprojekt på otrygga platser, etapp 1

Sammanfattning

I Haninge finns förbisedda platser som saknar tillräcklig belysning
vilket kan upplevas som otryggt på kvällstid, framför allt under den
mörkare årstiden. Syftet är att genomföra ett konstnärligt ljuskonstprojekt som en del i ett trygghetsskapande arbete i offentligt rum.
Förslaget Blickfång är ett ljuskonstprojekt i Rudan av konstnären
Linda Persson. Konstnären är själv är uppvuxen i Haninge och har
minnen från Rudans gård och kringliggande skogar och sjöar.
Förslaget har kopplingar till både historiska och samtida symboler
och dess betydelse för känsla av trygghet. Konstverket har
inspirerats av folktrons ”Lyktgubbar” - väsen som kunde leda dig
rätt i skogen.
Förslaget Blickfång - en vägvisning, består av tre separata
konstverk som tillsammans bildar en övergång mellan Haninge
som stad och Rudans naturreservat. De tre konstverken som består
av olikfärgade formskurna ljusskyltar har sin placering på vardera
sidan om befintlig gångbro mot Rudan, samt ett konstverk invid
Stationsvägen mot Haninge SOKs klub
bstuga. Dessa tre olika skulpturala färg- och ljuspunkter bildar ett
stråk och visar vägen utan att blända eller störa, och mörka vrår i
omgivningen får ett behagligt skimmer.
Konstverken ger en trivsammare och tryggare promenad efter på
kvällen och skapar även en magisk övergång mellan stad och natur.
Förvaltningens synpunkter

En enig samrådsgrupp beslöt den 13 augusti 2018 att
rekommendera genomförande av skissförslag till ljuskonstverk i
Rudan. Konstnären har tagit fasta på och följt
uppdragsprogrammets syfte och mål på ett tillfredsställande vis.
Förslaget har därefter reviderats avseende placeringar i
överenskommelse med kulturmiljögruppen. Ovanstående
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reviderade skissförslag kommer att presenteras för samrådsgruppen
den 7 mars 2019.
Underlag för beslut

-

Tjänsteutlåtande 2019-02-19 - Förslag Offentligt
gestaltningsuppdrag Ljuskonstprojekt på otrygga platser, etapp
1

-

Skissförslag - Blickfång av Linda Persson

-

Uppdragsprogram 2018-05-15 - Offentligt gestaltningsuppdrag
Ljuskonstprojekt på otrygga platser

Förslag till beslut

1. Skissförslag Blickfång av Linda Persson godkänns.
2. Den konstnärliga gestaltningens uppförande finansieras enligt
tidigare beslut med 400 000 kr ur investeringsmedlen för
konstnärlig gestaltning.
Överläggningar i arbetsutskottet

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) meddelar att hon inte deltar i
beslutet.
Arbetsutskottets förslag till nämnden

1. Skissförslag Blickfång av Linda Persson godkänns.
2. Den konstnärliga gestaltningens uppförande finansieras enligt
tidigare beslut med 400 000 kr ur investeringsmedlen för
konstnärlig gestaltning.
Marietta de Pourbaix-Lundin (M) deltar ej i beslutet.
Överläggningar i nämnden

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Nämndens beslut

1. Skissförslag Blickfång av Linda Persson godkänns.
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2. Den konstnärliga gestaltningens uppförande finansieras enligt
tidigare beslut med 400 000 kr ur investeringsmedlen för
konstnärlig gestaltning.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Ulrika Sten
För kännedom:
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