
Seminarium om offentlig konst
i Västmanlands län

2014-08-22

” Hur mår din konstsamling nu?”

Hur mår den offentliga konsten i
Västmanland? Vad har hänt i länets
kommuner sedan kartl äggningen av
den offentliga konsten 2011? Hur
kan vi arbeta vidare?

Kulturutvecklingkonstvid Landstinget
VästmanlandochSalakommunhälsar
kommunerochkommunalabostadsbolag
i länetvarmtvälkomnatill ett seminarium
omoffentlig konstden8 oktoberi Sala!

Program
Med utgångspunkti kartläggningenavden
offentligakonsteni Västmanlandsom
gjordes2011ochdennyaregionala
kulturplanenlyfter vi framallt gottsom
häntsedandess.Någrakommunerfrån
länetdelarmedsig av sinaerfarenheter.

Statenskonstrådpresenterarenunder-
sökningom1%-regelni Sverigesamtett
nationelltprojektkring förvaltningav
offentlig konstsomkulturarv.

Katrineholmskommunberättaromett
projektdärläsfrämjandeochdenoffentliga
konstenvävtssamman.

Krokoms kommunavslutarseminarietmed
attberättaomnärdesattearkitekturoch
konsti centrumunderarbetetmedtvå
klimatsmartaskolori kommunen.

Sesida2 för merinformationomdagens
innehållochtider.

Den 8 oktober kl . 10 - 15
Plats: Blå saleni Sala
Blå salen,ingångSalaStadsbibliotek
N Esplanaden5
73338Sala

Anmälan senastden 30september.
Skriv mail mednamn,organisation,
kontaktuppgifter,ev.specialkosttill:
petra.jablonski@sala.se
Seminarietär kostnadsfritt,menanmälanär
bindande.Vid återbudefter30september
faktureras300kr.

Mer information:
Linda Wallenberg,kulturutvecklarekonst
linda.wallenberg@ltv.se
Tel: 0213932 86
konstivastmanland.se

Arr: Kulturutvecklingkonst, Landstinget
Västmanlandi samarbetemedSala
kommun



 

 
 

 

Program 
 
9.30-10.00  Registrering, kaffe och smörgås. 
 
10.00-10.15  Välkommen! Introduktion. 
 
Hur mår konsten nu? - korta erfarenhetspresentationer 
10.15-10.30  Kungsörs kommun berättar om inventering och utställning av offentlig konst i samverkan 
med Kungsörs konstförening. Presentation av Astrid Qvarnlöf, avdelningschef kultur, fritid, turism 
och information, Kungsörs kommun och Ingvar Fundin, ordförande, Kungsörs konstförening.  
 
10.35-10.50  Hallstahammars kommun berättar om att bygga ett konstförråd med tillhörande rutiner.  
Presentation av Sven-Olof Juvas, Kultur- och fritidsschef, Hallstahammars kommun. 
10.55-11.10  Västerås stad berättar om en ny handlingsplan för offentlig konst. Presentation av Lina 
Ahtola, intendent offentlig konst, Västerås konstmuseum. 
 
11.15-11.45  Rapport Västmanland 2011 – 2014, presenteras av Linda Wallenberg, kulturutvecklare 
konst och Yvonne Busk, skribent. 
 
11.45-12.15  KONSTiga djur i Katrineholm – Lekfulla berättarpromenader och skapande kring 
stadens offentliga konst för kommunens förskolebarn 3-5år. Presentation av Truls Olin, Chef 
allmänkultur / Konsthall, Katrineholms kommun 
 
12.15-13.15  Lunch med ”Dine and talk” 
 
13.15-13.45  Statens konstråd berättar om förvaltning av offentlig konst som kulturarv samt om 
kartläggningen ”Ingen regel utan undantag” – om uppfyllelsen av enprocentsregeln och andra former 
av samverkan för konstnärliga gestaltningar i offentlig miljö. Presentation av Henrik Orrje, 
administrativ chef, Statens konstråd. 
 
13.45- 14.15 Vilka värden kan arkitektur och konst kan tillföra i nya skolmiljöer? Krokoms kommun 
berättar om gestaltningen av två skolor där arkitektur och konstnärliga inslag är i samklang med 
teknik, ekonomi och miljö. Presentation av Anne Dahlgren, stadsarkitekt, Krokoms kommun. 
 
14.15-14.55  Frågor och samtal.  
 
14.55- 15.00 Tack! Avslutning. 

 
 
 
 
 
Varför ett seminarium om offentlig konst i Västmanland? 
Syftet med seminariet är att skapa en mötesplats för kunskap och erfarenhetsutbyte kring den 
offentliga konsten i länet, att lyfta fram spännande projekt för och med barn och unga och ge en 
omvärldsbevakning ur nationellt perspektiv. Seminariet är ett led i att lyfta  kommunernas önskemål 
att utveckla arbetet med bild- och formkonst enligt den nya regionala kulturplanen.  
Sala kommun önskar lyfta frågan kring den offentliga konsten enligt Sala kommuns kulturplan. Sala 
kommun ser seminariet som en startpunkt på den processen. 
 
 

”Hur mår din konstsamling nu?” 


