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Medlemmar i KFA m fl. April 2015.

KFA kansli den 9 april 2015.

INBJUDAN TILL SOMMARSALONG PÅ REPSLAGARMUSEET I
ÄLVÄNGEN
Tid: 25 maj – 16 augusti 2015.
Tema: Mångfald-Diversity
Kostnad: 150 kr per utställare
Antal verk: tre (normalstorlek, mellanstorlek) tre st glasmontrar finns, tre
podier finns
Vernissage söndagen den 24 maj kl. 12-16
Inlämning av verk: Fredagen den 22 maj kl. 10 – 15
Adress: Repslagarmuseet, Tågvirkesgränd, 446 37 Älvängen. Tel. 0303-
749910, webb: www.repslagarbanan.se
Anmäl dig senast den 15 april!! (se även info på Facebook)

Ang Konstnärsalliansens avtal om ateljéförsäkring
Sedan några år har KFA ett avtal med Solid försäkringar gällande en förmånlig ateljéförsäkring för 
medlemmar. Denna försäkring upphör i och med att ett annat försäkringsbolag tagit över, 
Gjensidige (Norge) och då har vi begärt att försäkringen skall omförhandlas under våren. Åter 
kommer alltså med mer info senare.

Tidningen Artär senareläggs
Nästa nr av vår tidning Artär senareläggs, och beräknas utkomma i månadsskiftet april/maj. Vi tar 
gärna emot tips om konsthändelser och intresserade annonsörer.

Rapport från förbundsstämma i GBG
Den 29 mars höll KFA förbundsstämma i Göteborg. Stämman beslutade att godkänna 
årsberättelsen och revisionsberättelsen. Stämman utsåg en delvis ny styrelsesammansättning.

Förbundsordförande valdes, Tony Roos Göteborg. Till ledamöter valdes: Birgitta Norrgren, 
Skärhamn, Ingemar Andersson, Göteborg, Martti Risku, Bohus, Franz Glatzl, Göteborg,
Suppleanter:
Niklas Fännick, Göteborg, Inkeri Karlsson, Rävlanda, Dieter Koch, Kungsbacka, Hildegard 



Böhmerschildt, Stockholm.
Revisorer: Jan Ellsinger, Ingeborg Radler, båda Göteborg.

Mötet beslutade vidare att låta medlemsavgiften kvarstå på nuvarande nivå, alltså: 600 kr, och 400
kr för de som fyllt 70-år.
Konstnärer bosatta i de övriga Nordiska länderna vilka har verksamhet i Sverige betalar 350 kr/år. 

Ansökningstider Konstnärsnämnden 2015
15 april                                                    22 april 
Arbetsstipendier (beslut i oktober)

27 april                                                     4 maj 
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut i juni)
Residens i Belgrad, 2 månader
Residens i Berlin, 1 år
Residens i London, 1 år

26 augusti                                               2 september 
Assistentstipendier (beslut i november)

27 augusti                                               3 september
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut i oktober)

14 oktober                                               21 oktober
Residens i utlandet (beslut i december)

27 oktober                                                 3 november 
Internationellt kulturutbyte och resebidrag (beslut i december)

18 november                                             25 november 
Projektbidrag (beslut i april 2016)

Rabatt på konsttransporter i norden fr MTAB
Erbjuder KFA medlemmar 15% rabatt på våra tjänster inom Norden. 
Medlemmarna uppger
bara att de är just medlemmar för att åberopa rabatten.
Kontakt till oss, är antingen via e-post till exhibitionlogistics@mtab.se, eller
+46 8 546 00 100
På våra hemsidor finns kontaktuppgifter på andra språk och för Danmark och Norge om
det skulle vara aktuellt.

Hemsida 24 – www.hemsida24.se, och erbjuder 20% rabatt det första
året som kund.
Populäras är Standar för 99 kr/mån och då ingår 5 GB utrymme, obegränsat antal sidor,
eget domännamn, 3 e-postadresser etc.

Materialrabatt hos Nyans i Helsingborg
Medlemmar i KFA får 25% rabatt på oljefärger, grafikfärger hos Nyans i
Helsingborg. Www.nyanshelsingborg.se, tel: 042-326161.

Länka Din hemsida på nya: konstnarsalliansen.se



medlem kan du få länka din hemsida från KFAs,vi lägger in dig under rubriken
”medlemssidor” på hemsidan. Hör av dig till kansliet!

Konstnärlig gestaltning i nya tunnelbanan 
Stockholms läns landsting ska bygga ut tunnelbanan. Nu kan du som är yrkesverksam konstnär anmäla ditt
intresse till att vara med och utforma de nya stationsmiljöerna.

Senast 2015-05-03 vill vi ha din intresseanmälan. Mer information om tävlingen finns 
påwww.sll.se/metroart.

www.sll.se/metroart

Artistic design in Stockholm's new Metro 
Stockholm County Council is responsible for an extensive expansion of the Metro in Stockholm. If you are a
professional artist, you can register your interest in participating in artistic design of the new metro 
stations.

We would like to have your application on 03/05/2015.
For more information about the competition,visit www.sll.se/metroart.

www.sll.se/metroart

Stockholms läns landsting, Förvaltning för utbyggd tunnelbana Postadress: Box 225 50, 104 22 Telefon växel: 08-737 25 

00

Inbjudan

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma konstnärer 
att anmäla intresse för två olika konstnärliga gestaltningsuppdrag i samband med nybyggnation av 

ett försörjningskvarter vid Södersjukhuset.

De konstnärliga gestaltningsuppdragen avser fasaden runt det nya försörjningskvarteret samt 

byggnadens entré invändigt i kombination med valda platser på olika våningsplan.

Genom konstnärlig gestaltning ska byggnaden tillföras intresseväckande kvalitéer och uttryck som 

bidrar till att ge försörjningskvarteret och hela Södersjukhuset särprägel och identitet. Avsikten är 

att ge förutsättningar för ett fruktbart samarbete mellan konstnär och arkitekt.

Förutsättningar på platsen

Södersjukhuset, som är ett av länets akutsjukhus, ska moderniseras och byggas ut för att klara av 

Stockholmsområdets växande och åldrande befolkning som kräver vård i större utsträckning än 

tidigare. Sjukhuset står därför inför sin största förändring sedan invigningen 1944.  Med en ny 

behandlingsbyggnad med större akutmottagning och nya operationssalar, en ny vårdbyggnad samt 

ett nytt försörjningskvarter (byggnad 74) ska Södersjukhuset rustas för framtiden. 

Genomförandestart för de nya byggnaderna planeras till första kvartalet 2015.

Byggnad 74 innehåller en rad viktiga försörjningsfunktioner såsom varumottagning, sop- och 

tvättsug, framtida reservkraft, verkstäder samt kontor och omklädning för personal som arbetar 

med sjukhusets dagliga underhåll och drift. Byggnaden ingår som en del av den planerade 

utbyggnaden av Södersjukhusets västra del. Försörjningskvarteret bildar ett eget kvarter till 

skillnad från akut- och behandlingsbyggnaden samt vårdbyggnaden som kopplas samman med det 

befintliga sjukhuset. Kvarteret består i huvudsak av två volymer som länkas samman av ett 



trapphus; en tekniktät relativt sluten volym, och en mer öppen uppglasad kontorsvolym. Den 

sträckmetall som används som fasadbeklädnad runtom byggnaden har till syfte att visuellt 

förstärka intrycket av en helhet.

Den nya byggnaden kommer att utgöra ett mer intressant inslag, i arkitektoniskt hänseende, 

jämfört med dagens försörjningskvarter. Den kommer att vara väl synlig från den nya 

behandlingsbyggnaden och intilliggande bostadskvarter och ta tydlig plats i stadsbilden på 

Södermalm.

Beskrivning av det konstnärliga uppdraget

Uppdrag 1

Bearbetning av fasadmaterial på försörjningskvarteret, byggnad 74.

Det nya försörjningskvarteret ska visuellt uppfattas som en volym och utformas utifrån en 

ambition om att ge ett enhetligt, lugnt intryck.  Avsikten är att byggnaden genom en konstnärligt 

utformad fasad ska tillföras starka visuella kvaliteter.

Byggnaden är synlig från långt håll och utgör samtidigt en viktig del av närmiljön. Den konstnärligt

gestaltade fasaden kommer att utgöra en viktig del av sjukhusets utomhusmiljö och i samklang 

med övrig gestaltning skapa ett stimulerande och varierat uterum.

I det konstnärliga uppdraget ingår att konstnärligt bearbeta byggnadens sträckmetallklädda fasad 

och att ägna stor omsorg åt detaljering vad gäller materiallösningar. Sträckmetallen kan bearbetas 

med avseende på maskstorlek, gleshet, täthet, ljus/skuggspel, samt eventuellt med bakomliggande 

kulörer för att levandegöra fasaden. Det är möjligt att bearbeta samtliga eller ett urval av 

plåtarna/kassetterna. Leverantör av sträckmetallen begränsas till dem som klarar landstingets 

miljökrav.

Fasadmaterialet kommer att ha en guldbeige kulör vilket kan justeras endast i mindre 

utsträckning. Förändringar av fasaden kan göras med högst 10 cm i djupled.

Total yta för konstverket är: väst/östfasader, ca 50 meter, nord/sydfasader, ca 40 meter, höjd ca 

15-20 meter. I dessa ytor ingår även ventilationsgaller och portar. Total yta som bekläs med 

sträckmetall är ca 1 990 kvm.

Material, tillverkning och montering ingår i byggprojektets budget.

Val av metod för infästning av sträckmetall samt storlek på kassetter tas fram i samarbete med 

arkitekt på grund av tekniska krav. Även lösningar för hur sträckmetallen ska täcka in vissa luckor 

och håltagningar i fasad samt möten kring fönster utvecklas i samarbete med arkitekt.

Det ingår i uppdraget att medverka vid belysningsfrågor i förhållande till fasaden.

Avsikten är att konsten ska integreras med byggnadens arkitektur och kommer därmed att bli 

bygglovspliktig.



Byggnaden kan komma att få en påbyggnad inom en tioårsperiod efter slutfört konstuppdrag och 

uppförd byggnad. Detta ska beaktas i den konstnärliga lösningen.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag avseende fasaden.  

Efter inlämnade och godkända skissförslag och bedömning kommer en konstnär/konstnärsgrupp 

att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

 

Uppdrag 2.

Entréhall samt valda platser invändigt i huset.

Försörjningskvarteret kommer att vara en arbetsplats för ca 150 personer som arbetar med 

sjukhusets tekniska drift och försörjning (varumottagning, sop och tvättsug, framtida reservkraft, 

mark- och byggunderhåll).  Personalen kommer att vistas i byggnaden både dag- och nattetid.

Byggnaden är inte en miljö där patienter vistas och följaktligen inte en offentlig byggnad så som 

övriga byggnader inom Södersjukhusets område. 

Byggnadens huvudentré är mot Norra lokalgatan, en lågt trafikerad gata som vänder sig mot 

bostadskvarteren kring sjukhuset. Entrén ligger intill varumottagningen i byggnadens bottenplan 

och har en takhöjd på ca 4,4 meter. Entréhallen är djup med ett högt glasparti mot gatan.

I det konstnärliga uppdraget ingår att konstnärligt bearbeta en större väggyta i entréhallen. Även 

en invändig pelare i hallen kan ingå i den konstnärliga gestaltningen.

Med utgångspunkt i de konstnärliga lösningar som förelås i byggnadens entréhall kan 

gestaltningen ”följa med” in i huset och återkomma på valda platser. Möjliga platser kan vara 

exempelvis kommunikationsstråk, mötesrum mm. Det ger möjlighet till ett genomgående tema i 

samverkan mellan konst, arkitektur och inredning.

Entréhallen kommer att tillföras lösningar för akustisk dämpning, vilket kan inbegripas i den 

konstnärliga gestaltningen.

Invändig färgsättning kommer att göras i ett fåtal kulörer i grått, lila och ljust turkos.

Ett visst inslag av sträckmetall samt kulören guldbeige från fasaden kommer att återfinnas även 

invändigt i byggnaden.

Förberedelser för belysning avseende den konstnärliga gestaltningen görs i entréhallens undertak.

Två konstnärer/konstnärsgrupper kommer att tilldelas parallella skissuppdrag för entréhall och 

vissa valda platser inom huset. Efter inlämnade och godkända skissförslag och bedömning kommer

en konstnär/konstnärsgrupp av dessa att ges fortsatt genomförandeuppdrag.

Kravspecifikation

Den konstnärliga gestaltningen ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara beständig, innehållsligt 



komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö samt ge platsen karaktär. Den konstnärliga 

gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare 

från kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, konstkonsult, projektledning från 

landstingets fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera.

Detta ska beaktas:

• Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till verksamhetens speciella karaktär.

• Lösningar för drift och underhåll av konsten ska tillgodose att tillräckligt hög hållbarhet 

uppnås

• Miljöhänsyn tas vid val av material och tillverkningsmetod

Grundläggande information kring utlysningar hittar du på vår webb www.kultur.sll.se under Konst 

i landstinget och Utlysta konstnärliga uppdrag.

 

Budget

För skissuppdrag 1, bearbetning av fasadmaterial: 40 000 SEK exklusive moms.

För skissuppdrag 2, entréhall samt valda platser invändigt i huset: 30 000 SEK exklusive moms.

Kostnadsramen för genomförande av de konstnärliga gestaltningsuppdragen för de två olika 

uppdragen beräknas enligt nedan:

Uppdrag 1: 500 000 SEK exklusive moms.

Materialkostnader (dvs sträckmetall), montering, transporter, montering/installation och lagring 

tills montering kan ske bekostas inom byggbudget. Miljöchecklista, underhållsbeskrivning, 

skötselråd och anordning för skötsel ligger inom byggprojektet.

Inom ramen för det konstnärliga uppdraget ska alla kostnader förbundna med egen 

projekteringstid, ev. resor, försäkring, eget arvode för deltagande vid produktion och montering 

samt konstnärligt arvode rymmas.

Om något material tillkommer utöver vad som föreskrivits för byggnaden ligger det inom 

konstnärens åtagande att upprätta miljöchecklista, underhållsbeskrivning, skötselråd och 

anordning för skötsel. Det ska i sådant förekommande fall även anges inom budget.

Uppdrag 2: 400 000 SEK exklusive moms.

Inom ramen ska 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 montering och installation av konstverken bekostas inom 



en separat budget.

Tidplan

• 2015-04-13 kl 24.00, senaste tidpunkt för inlämnad intresseanmälan.

• 2015- v. 19, beslut om vilka 4 konstnärer som inbjuds till parallella skissuppdrag.

• 2015- 05-11, planerat startmöte för skissuppdragen.

• 2015- v. 33, avstämningsmöten under pågående skissarbete.

• 2015-09-07, inlämning av skissförslag.

• 2015- 09-18, beslut om vilka skissförslag som ska utföras.

• 2015-09-28 – 2015-12-10, i samarbete med arkitekt utarbetande av bygghandling

för gestaltning av sträckmetall för fasaduppdraget.

• oktober 2015 – juni 2017, produktion av konstverk enligt projektets tidplan.

• montering/installation av konstverk samordnas med byggprojektet

• Försörjningskvarteret beräknas vara klart tredje kvartalet 2017.

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.

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 efter 2015-05-

08. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post.



Kontakt

Frågor rörande intresseanmälan eller projektet tas emot skriftligen via e-brev till 

projektledarensusanne.andersson.kopp@kultur.sll.se och bör vara inkomna senast 2015-03-30 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. 

Anmälan

Här hittar ni anmälningsformuläret.

LANDFSKRONA KONSTHALL
Vår Textila konstsalong 13/6-9/8 2015 Landskrona konsthall Landskrona konsthall 
bjuder in till ”Vår Textila konstsalong”. En jurybedömd utställning för konstnärer 
verksamma i Sverige. Juryn till ”Vår Textila konstsalong” meddelas senare. Vem kan 
söka till ”Vår Konstsalong”? Konstnärer som är verksamma i Sverige och är 18 år 
2015 kan söka till ”Vår Textila konstsalong”. Såväl enskilda personer som grupper är 
välkomna att ansöka. Vi tar emot alla textila tekniker. Ansökningstid och kostnad? 
Den 11 maj är sista dagen för ansökan och avgiften är 400 kronor. Avgiften används 
till extra annonsering och administration som krävs vid en jurybedömd salong. 
Ansökan Man ansöker genom att skicka in en anmälningsblankett komplett ifylld 
samt genom att skicka in 400 kronor till bankgiro 868-6123. Märk inbetalningen 
anmälningsavgift ”Vår Textila konstsalong” och skriv namn och adress. För att 
anmälan ska accepteras måste anmälningsavgiften vara insatt senast den 11 maj 
2015. Vad skall skickas in med ansökan? Ansökan sker med fotografier av avsett 
verk. Vi tar inte emot originalverk. Det skall vara papperskopior i färg som inte 
överstiger A4-format. Till fotografierna skall bifogas en komplett ifylld 
anmälningsblankett med namnteckning. Observera att måtten på konstverken måste 
vara utskrivna. Insända fotografier returneras inte till avsändaren. Fotografier skall 
vara märkta med namn, adress, titel och nummer relaterat till nummer på 
ansökningsblankett. Ansökande är anonym för juryn tills antagningen är över. 
Anpassa därför märkningen till detta. D.v.s. skriv alla uppgifter på baksidans högra 
sida alternativt på dvd fodral samt skiva. Vänstra sidan reserveras för juryns 
anteckningar. Genom att skicka in fotografier ger du ditt tillstånd åt Landskrona 
konsthall att använda fotografiet för pressändamål och marknadsföring. Märk 
kuvertet ”Vår Textila konstsalong” och skicka till: Landskrona museum Slottsgatan 
261 31 Landskrona 

Rettigs Konstnärsstipendium
Nytt stipendium att söka för konstnärer som arbetar med samtidens 
frågor. Stipendiesumman är 50 000 kronor och tilldelas en konstnär som är 
verksam i Sverige och som i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor. 
Stipendiaten får även ett erbjudande om att genomföra en utställning på 
Länsmuseet Gävleborg. Ansökningar ska innehålla en beskrivning av 
konstnärskapet i form av text och foton. Ansökan skickas i digital form 
till:lansmuseetgavleborg@xlm.se
Sista ansökningsdag: 15 maj 2015 



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
till DÖRRÖD 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.

Trevlig vår önskar KFA-kansli i Gbg


