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Hej alla!
Hösten har gjort sitt intrång och med den kommer ”mörkare” dagar, då gäller det att ha bra
belysning i ateljen. Efter sommaren har vi på kansliet styrelsen för Konstnärsalliansen satt full fart
med aktiviteter, håll utskick efter utskick främst via e-posten och att vitig information finns på
hemsidan.

Medlemsutställningar 2014.
Nyligen har en samlingsuställning med 23 medlemmar avslutats på Göteborgs stadsbibliotek vid
Götaplatsen. Temat var denna gång ”Mångfald” och det följdes av de flesta. Stadsbiblioteket ligger
längs upp på Avenyn och besöktes av väldigt många göteborgare och andra besökare. Just nu pågår
en andra utställning där sex medlemmar visar konst på Repslagarmuseet i Älvängen.
Utställningen där pågår till den 26 oktober.

Tidningen Artär 
Tidningen Artär utkom ca 10 dagar innan valet och innehöll ett specialreportage om
riksdagspartiernas konstpolitik, en enkät hade före sommaren skickats ut där KFA ställde en rad
olika frågor om vad partierna kan tänka sig för investeringar åt landets alla yrkeskonstnärer.
Tidningen fått bra uppmärksamhet och finns även att se på förbundets hemsida. Nästa nr planeras
till Jul. Alla som är medlemmar erhåller tidningen gratis eftersom den ingår i medlemsavgiften.

Tre platser – ett uppdrag

Inbjudan
Stockholms läns landsting bjuder in yrkesverksamma konstnärer
att anmäla intresse för skissuppdrag avseende konstnärlig
gestaltning av utemiljöer på entréplanet vid den nya
akutvårdsbyggnaden som byggs vid Danderyds sjukhus i
Stockholm.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Uppdraget består i att konstnärligt bearbeta entrétorget, den stora innergården och personalentrén vid Parkgränd.
Målet är att de konstnärliga lösningarna i samklang med övrig gestaltning ska ge utemiljön runt byggnaden en
tydlig särprägel och att de olika platserna knyts samman gestaltningsmässigt. Platserna ska ges konstnärliga
kvaliteter som kan upplevas på nära håll men gärna även från fönster, trapphus och hisshallar i intilliggande
byggnader. Det är möjligt att arbeta med skulptural gestaltning, ljusinstallationer, bearbetning av markbeläggning
med mera. Den konstnärliga gestaltningen ska kunna upplevas både dag och natt och året runt. I det konstnärliga



uppdraget bör hänsyn tas till tillgänglighet och andra praktiska aspekter.

Kravspecifikation
Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webbplatswww.kultur.sll.se under Konst i landstinget
och Aktuella konstnärliga uppdrag.

Budget

För skissuppdrag: 50 000 SEK exklusive moms. Kostnadsramen för genomförande av konstnärligt
gestaltningsuppdrag beräknas till ca 1 700 000 SEK exklusive moms. Inom ramen skall alla kostnader förbundna
med konstverkets utförande och färdigställande rymmas; såsom egen projekteringstid, materialkostnader,
montering, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, eget arvode för genomförande samt
konstnärligt arvode och lagring tills montering kan ske. Även miljöchecklista och underhållsbeskrivning ingår i
konstnärens åtagande. Skötselråd och anordning för skötsel ska också anges inom budget. Byggrelaterad
projektering, montering och installation av konstverket bekostas inom byggprojektets budget.
Tidplan

•2014-10-27, kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.
•2014-v 46, beslut om vilka konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.
•2014-11-26, planerat startmöte för uppdraget.
•2015-01, avstämningsmöte under pågående skissarbete.
•2015-03-02, inlämning av skissförslag.
•2015-03, beslut om vilket skissförslag som skall utföras.
•Produktion av konstverk enligt projektets tidplan. 
•2017, montering/installation av konstverk.

Vem kan söka?
För att få genomföra en konstnärlig gestaltning för Stockholms läns landsting ska du: 

1.vara yrkesverksam konstnär
2.vid tilldelat uppdrag vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). Vid tilldelat uppdrag skall kopia
på intyg från relevant myndighet på begäran inlämnas.

Dessutom vill vi att: 
•den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär i lokaler där man
bedriver vård
•du ska redovisa lösningar för drift och underhåll av konsten samt tillgodose att tillräcklig hög hållbarhet
uppnås.
•miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod.

Anmälan
Fyll i anmälningsformuläret som du hittar i högerspalten på denna sida.
Underrättelse om tilldelat skissuppdrag
Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas fattas av konstenhetens chef, på delegation av kulturnämnden och
offentliggörs på kulturförvaltningens hemsida www.kultur.sll.se under v 47, 2014. Konstnärer som inbjuds till
skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.
Kontakt
Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till Torunn Skoglund och bör vara
inkomna senast 2014-10-22 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.
Uppdragsgivare
Stockholms läns landsting är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Stockholms läns landstings
kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Konstutställningar     Romele Konsthall  
Kör till Dörröd, beläget vid väg 102 mellan Veberöd och Skurup. Vik av först 
vid skylt Romelegården/Konsthall. Entré 30:- för vuxen vilket inkluderar konstlott (barn -15
år fritt). Öppet lör/sön/helgdagar kl. 11.00 - 16.00 och onsdagar kl. 16.00 - 19.00. Arrangör
Romelegården.

                        

  UTSTÄLLNING   PERIOD



  Allhelgonasalong 2014  2014-10-25 -- 2014-11-02

  Vårsalong 2015  2015-04-03 -- 2015-04-12

  Jurybedömd salong 2015  2015-09-05 -- 2015-09-13

    

Jurybedömd utställning 2015
2015-09-05 -- 2015-09-13

5 verk max 5 år gamla ska vara inlämnade till bedömning
senast 19/8. Verken ska kunna exponeras på max. tilldelad
yta (se nedan). Du behöver inte vara med i någon förening.
Alla tekniker (bild och hantverk) är tillåtna.

Vi använder inga ansökningsblanketter, men skriv gärna några rader om 
dig själv och ditt skapande. Detta presenteras inte vid själva bedömningen 
utan används av oss som underlag till andra utställningar som du kanske 
erbjuds att medverka i. Detta gäller även om du inte kommer med 
på den jurybedömda utställningen. 

VÄGBESKRIVNING:
Romele Konsthall ligger på Romelegården 5 km söder om Veberöd. Kör
tillDÖRRÖD beläget mellan Veberöd och Skurup. Vik av från väg 102 först vid
skylt Romelegården, Konsthall.

VILKEN CHANS HAR JAG ATT BLI UTTAGEN?
Detta varierar från år till år. Det är öppet för konstnärer från de nordiska länderna att
söka. Utställningen genomförs enligt KRO:s regler och omfattar alla tekniker. Till 2014 års
jurybedömda utställning hade 119 konstnärer från de nordiska länderna lämnat in vardera
fem verk för bedömning. 59 konstnärer antogs att medverka.

JURY     OCH BEDÖMNINGSAVGIFT:     
Med en kvalificerad jury blir det en värdefull merit för de som blivit uttagna. Intyg utfärdas.
Bland tidigare jurymedlemmar kan nämnas professor Georg Suttner konstnär KRO, f.d.
rektor Kungl. Konsthögskolan; Helmer Lång, författare; professor Göran Hermerén KRO-
konstnär; Stig-Åke Stålnacke, konstkritiker och författare; professor Gertrud Sandqvist
Malmö Konsthögskola, Jan Hemmel regissör och kulturjournalist och konstnär Kåge
Klang, ordf. KRO-Syd.

Bedömningsavgiften är 295:- och ska vara oss tillhanda senast 17/8 på vårt plusgiro 435
46 74-6 med Romelegården som mottagare eller kontant i samband med inlämning av
verk i konsthallen 17/8 - 19/8. Glöm inte att ange avsändare!

INLÄMNING AV VERKEN DIREKT I ROMELE KONSTHALL:
Inlämning sker i konsthallen 17/8 - 19/8 kl. 17.00 - 20.00. Det går bra att skicka bud.
Inlämning på annan tid kan avtalas (exp.avgift 100:-). Romele Konsthall ligger vid väg 102
mellan Veberöd och Skurup. Sväng av vid skylt Romelegården/Konsthall. Observera att
antalet inlämnade verk måste vara 5! Utställare svarar för ev. försäkring av sina verk.
Ingen föranmälan behövs.

FOTO      PÅ VERK MED E-POST ELLER MED BREV:  
Vi godkänner även inskickning av 5 st bilder på konstverken. Bildkvalité och



bildstorlek ska göra verkens utseende rättvisa och underlaget ska kunna
bedömas av juryn utan svårigheter. Ange storleken B=bredd och H=höjd på
varje verk. Om man blir uttagen ska verken omgående skickas per post eller
lämnas in i konsthallen 31/8 - 2/9 kl. 18.00 - 21.00.

E-POST: Skicka 5 bilder som bifogade jpg-filer. Skicka helst bilder med mindre
än 1 Mb per bild.
BREV: Skicka 5 foton eller utskrifter. Frankerat returkuvert ska bifogas om
bilderna önskas i retur.  

VERK SOM ANLÄNDER SOM PAKET:
Om verken anländer som post/frakt tillkommer en expeditionsavgift om 150:- för
hämtning / uppackning och placering. Samma avgift för nedpackning och
returnering (exkl. frakt) om verken ska återsändas. Utställare svarar för ev.
försäkring av sina verk. 

VAD GÄLLER OM JAG BLIR UTTAGEN?
De konstnärer som blir uttagna av juryn ska deltaga i "Jurybedömd salong
2015". Romele Konsthall kan ta emot c:a 40 bildkonstnärer och 20 med
hantverk. Varje utställare tilldelas max. 2-4 st ytor à B:2.4 m x H:1.2 m alt. max.
2-4 st ytor à B:1.2 x H:2.4 m vägg (bild-konstnärer) eller 10-15 kvm golvyta
(hantverk). Konstnärer som ansökt med små verk har möjlighetatt komplettera
med fler alster under tiden 31/8 - 2/9 kl.18.00 - 21.00. De flesta, speciellt
de som bor långt ifrån, deltager endast med de verk som juryn gjort
bedömningen efter. Deltagaravgiften för de som är antagna till den jurybedömda
utställningen är 700:- (bedömningsavgiften är då krediterad) och går till
marknadsföring. Romelegårdens provision är 25% på all försäljning.
Konstföreningar, konstklubbar och utställare erhåller 10% rabatt. Utställare
svarar för ev. försäkring av de egna föremålen. Romelegården svarar för
bemanning under utställningsperioden samt marknadsföring av utställningen i
dagspress, e-post utskick, affischer, internet, inbjudningskort m.m.

VAD GÄLLER OM JAG INTE BLIR UTTAGEN?
Verken avhämtas 24/8 - 25/8 kl.11.00 - 13.00 och 17.00 - 19.00. Om konstnären
önskar, magasinerar vi dem mot avgift.

KAN JAG HÄMTA VERKEN PÅ ANNAN TID?
Om verken inte avhämtas under ordinarie öppethållningstid, åtager vi oss att
förvara verken (100:- per påbörjad månad). Tid ska avtalas då verken hämtas.
Ägaren svarar för ev. försäkring av sin egendom.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Kontakta oss: Tel. 0732-51 20 45, 0411-533 405 (kontor i Abbekås)
E-post: info@romelegarden.com
Post: Romelegården, Dörröd 1041, 247 96  VEBERÖD

NYHET!
Upphandling Diarienummer

Konst Nytt barnsjukhus FAST

Upphandlande enhet Upphandlingsförfarande

Konstenheten Öppen



Avtalsperiod Sista anbudsdatum

- 2014-11-21 23:59 GMT+2 (Tid kvar: 32d 9t )
Ansvarig upphandlare E-post
Fredrik Johansson fredrik.per.johansson@vgregion.se
Telefon Mobiltelefon
- -
Beskrivning

Uppdrag byggnadsanknuten konst Drottning
Silvias barn- och ungdomssjukhus 
Östra sjukhuset, Göteborg
Ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus inom högspecialiserad barnsjukvård,
klinisk forskning och utbildning ska byggas i Göteborg. 

I Vision Nybygge formuleras sju strategiska mål för Drottnings Silvias barn- och
ungdomssjukhus, se nedan.

 Övergripande tema för konstprogrammet: Vattenljud, luftdrömmar och ljusspår 

• Hav/marina livet i förhållande till det urbana – det urbana möter havet 
• Vatten, fukt och moln 
• Ekologi, natur och hållbarhet 
• Temperament och atmosfär 
• Berättande och känsla av sammanhang 
• Enhet och mångfald 
• Förstärka det urbana 

Konstenheten publicerar nu det första av flera kommande gestaltningsuppdrag för det nya
barnsjukhuset. 

1. Uppdrag konst
Ett genomgripande och identitetsskapande konstprojekt i nära samarbete med arkitekt 
Uppdraget innebär att i nära samarbete med arkitekt ta fram idéer för ett integrerat projekt som
tillför 
ett konstnärligt skikt utöver det arkitektoniska. Möjliga områden för konst inom uppdraget:
Entrétorg, hisshallar, lounger, passager, mötesplatser, stråk, knutpunkter, orientering,
rörelsemönster, glasade gångar, passager och hisshallar i sjukhuset som binder samman
vårdverksamheterna och rörelsestråken för patienter, personal, närstående och övriga besökare. De
allmänna väntytorna har karaktär av lounger där patienten/besökaren ska kunna slappna av och hitta
rofullhet genom utblickar mot omgivningen. I uppdraget kan ingå att påverka utformningen och
valet av material, färg som identitetsskapande uttryck, andra former för gestaltningsidéer och
uttryck som förstärkande element i arkitekturen, formskapande element, och eventuellt
skyltprogrammet för sjukhuset. 
Intention: Ett konstprojekt där konsten är integrerad i arkitekturen stärker den gestaltningsmässiga
upplevelsen av helhet och identitet och förmågan att orientera sig i byggnaden. 



Preliminär beräknad tidsplan: Färdigställt 2018
Beräknad kostnadsram a´ 2,5 mkr x 1 uppdrag 
Parallellt skissarvode för 2 konstnärer á 60 tkr 

Inlämning av intresseanmälan 
Intresseanmälan lämnas i form av E-anbud via beställarens leverantörsportal för upphandlingar.
Leverantörsportalen hittas på beställarens hemsida [http://vgregion.se/vastfastigheter] under fliken
”Upphandlingar”. 
Anbud skall (får) ej avges genom telefax, telegram eller e-post. 

Bifoga ansökan 
• 5-10 bilder på representativa verk 
• Information om 1-3 relevanta referensobjekt som gäller avslutade uppdrag. För nyutbildade
konstnärer kan projekt under studietiden likställas med utförda uppdrag. 
• CV och kontaktuppgifter. 

Tidplan och underrättelse om beslut 
Konstenheten underrättar alla ansökande så snart tilldelningsbeslut är fattat. 

Urvalsprocess 

De ansökningar som av konstenheten bedöms ha bäst kvalifikationer väljs utifrån aspekterna: 
• estetiska, konstnärliga 
• samverkan med miljö och arkitektur 
• materialval och tekniska lösningar 
• hållbarhet och kringlösningar. 

Utvalda ansökningar presenteras av konstenhetens projektledare för en jurygrupp som består av: 
Konstenhetens chef 
o Västfastigheters projektledare 
o verksamhetens representanter 
o arkitekt 

Jurygruppen kommer att utvärdera de presenterade ansökningarna och fördela skissuppdrag genom
beaktande av följande aspekter: 
o estetiska, konstnärliga 
o samverkan med miljö och arkitekter 
o symbolvärde för verksamheten 
o materialval och tekniska lösningar 
o brukarperspektiv 
o angivna referenser 

Jurygruppen kommer att fatta beslut om eventuell tilldelning av uppdrag efter bedömning av
inkomna skissförslag genom beaktande av följande aspekter: 
o estetiska, konstnärliga 
o samverkan med miljö och arkitektur 
o symbolvärde för verksamheten 
o materialval och tekniska lösningar 
o hållbarhet och kringlösningar 



o brukarperspektiv 
o underhållsaspekter 
o genomförande. 

Tidplan och underrättelse om beslut 

Kvalificering för intresseanmälan 

Sökande ska: 
• vara professionellt verksam konstnär 
• ha konstnärlig utbildning på minst 5 år eller motsvarande erfarenhet 
• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt. 

Ansökan 

Preliminär tidplan 
Första urvalet: vecka 48/49
Andra urvalet, skissuppdrag: vecka 50/51

Arbetsmöten med konstenheten, arkitekt och byggherre kommer löpande att erbjudas under hela
perioden. 

Upplysningar 
Frågor under anbudstiden skall ställas skriftligen via beställarens leverantörsportal för
upphandlingar. Funktionen Frågor & Svar skall användas.     Leverantörsportalen hittas på
beställarens hemsida [http://vgregion.se/vastfastigheter]. 

Frågor och svar delges löpande via E-post till samtliga som registrerat sig på upphandlingen.
Endast svar på frågor lämnade på nyss nämnda sätt är bindande för beställaren och anbudsgivaren.
Sista datum för att ställa frågor är 2014-11-10. Svar på frågor kommer att lämnas senast 6 dagar
innan anbudstidens utgång. 

Mer information om nytt barnsjukhus finns här

För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto
så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka
förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Registrera ett konto

Upphandling Diarienummer

Konst Parkeringshus
Östra sjukhuset

FAST



Upphandlande enhet Upphandlingsförfarande

Konstenheten Förenklad

Avtalsperiod Sista anbudsdatum

- 2014-11-07 23:59 GMT+2 (Tid kvar: 18d 8t 53m )
Ansvarig upphandlare E-post
Fredrik Johansson fredrik.per.johansson@vgregion.se
Telefon Mobiltelefon
- -
Beskrivning

Uppdrag: Nytt Parkeringshus, Östra
Sjukhuset, Göteborg 
 Intresseanmälan avseende konstnärlig
gestaltning     
 
Syfte 
Syftet med denna intresseanmälan är att välja två konstnärer som skall arbeta med parallella
skissfördrag för konstnärlig gestaltning till angiven plats. Uppdraget består i att med konstnärlig
ljussättning med energisnåla lysdioder skapa en gestaltning på fasaden som kläs med sträckmetall
i olika ljusa nyanser. I uppdraget ingår eventuellt att ge förslag till kulörsättning av sträckmetallen
samt utsmyckning av trapphus.
Kvalificering för intresseanmälan 

Sökande ska: 

• vara professionellt verksam konstnär 

• ha konstnärlig utbildning på minst 5 år eller motsvarande erfarenhet 

• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt. 

Ansökan 
Intresseanmälan ska vara konstenheten tillhanda senast xx 

Inlämning av intresseanmälan 
Intresseanmälan lämnas i form av E-anbud via beställarens leverantörsportal för upphandlingar. Leverantörsportalen
hittas på beställarens hemsida [http://vgregion.se/vastfastigheter] under fliken ”Upphandlingar”. 
Anbud skall (får) ej avges genom telefax, telegram eller e-post. 

Observera att vi inte frågar efter skissförslag i det här skedet. 

Bifoga ansökan 

• 5-10 bilder på representativa verk 

• Information om 1-3 relevanta referensobjekt som gäller avslutade uppdrag. För nyutbildade konstnärer kan projekt
under studietiden likställas med utförda uppdrag. 

• CV och kontaktuppgifter. 

Urvalsprocess 



� 
De ansökningar som av konstenheten bedöms ha bäst kvalifikationer väljs utifrån aspekterna: 

• estetiska, konstnärliga 

• samverkan med miljö och arkitektur 

• materialval och tekniska lösningar 

• hållbarhet och kringlösningar. 

Hälsningar från  KFA-kansli i Gbg



Utvalda ansökningar presenteras av konstenhetens projektledare för en jurygrupp som består av: 
• konstenhetens chef 
• Västfastigheters projektledare 
• verksamhetens representanter 
• arkitekt 

Jurygruppen kommer att utvärdera de presenterade ansökningarna och fördela skissuppdrag genom
beaktande av följande aspekter: 
• estetiska, konstnärliga 
• samverkan med miljö och arkitektur 
• symbolvärde för verksamheten 
• materialval och tekniska lösningar 
• brukarperspektiv 
• angivna referenser 

� 
Jurygruppen kommer att fatta beslut om eventuell tilldelning av uppdrag efter bedömning av
inkomna skissförslag genom beaktande av följande aspekter: 
• estetiska, konstnärliga 
• samverkan med miljö och arkitektur 
• symbolvärde för verksamheten 
• materialval och tekniska lösningar 
• hållbarhet och kringlösningar 
• brukarperspektiv 
• underhållsaspekter 
• genomförande. 

Tidplan och underrättelse om beslut 
Konstenheten underrättar alla ansökande så snart tilldelningsbeslut är fattat. 
Preliminär tidplan 
Första urvalet: vecka 46/47 
Andra urvalet, skissuppdrag tilldelning: vecka 48/49 

Arbetsmöten med konstenheten, arkitekt och byggherre kommer löpande att erbjudas under hela
perioden (efter tilldelning av uppdrag). 

Upplysningar 

Frågor under anbudstiden skall ställas skriftligen via beställarens leverantörsportal för
upphandlingar. Funktionen Frågor & Svar skall användas. Leverantörsportalen hittas på
beställarens hemsida [http://vgregion.se/vastfastigheter]. 

Frågor och svar delges löpande via E-post till samtliga som registrerat sig på upphandlingen.
Endast svar på frågor lämnade på nyss nämnda sätt är bindande för beställaren och anbudsgivaren.
Sista datum för att ställa frågor är 2014-11-03. Svar på frågor kommer att lämnas senast 6 dagar
innan anbudstidens utgång. 

För att hämta förfrågningsunderlaget måste du ha ett konto och vara inloggad. Om du inte redan har ett befintligt konto
så måste du registrera ett konto och ange e-postadress. E-postadressen används för att kunna skicka
förfrågningsunderlag och eventuella förändringar.

Registrera ett konto 


