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Kultur- och fritidsnämnden - Förslag till
investeringsbudget 2016 med inriktning 2017-2020
Dnr KFN15/7-042
Nr 1 Inventarier kultur- och fritidslokaler
Åtgärder i Erskinesalen och föreningarnas nyttjande av skollokaler
enligt föreningarnas nyttjande och krav. För den nya sporthallens
behov av kompletterande utrustning.
Kostnad; totalt 475 tkr fördelat på fem år.
Effekter av investeringen och konsekvenser av att inte göra
investeringen
En förutsättning för nyttjande av Erskinesalen för olika
kulturarrangemang är att scenutrustning och annan teknik
underhålls, förnyas och byts ut. Föreningarnas nyttjande av
gymnastiksalar förutsätter att utrustningen anpassas till deras behov.
Nr 3. Konstnärlig utformning
Avsikten med konstnärliga gestaltningar är att ge den fysiska miljön
ett estetiskt värde och en identitet. Kultur- och fritidsnämnden har
antagit riktlinjer för konstnärlig gestaltning. Vid nya byggprojekt i
kommunen ska den konstnärliga gestaltningen ingå som en del i
projekteringen från start. Den konstnärliga gestaltningen arbetas
fram som en (permanent) del av byggnadens och det offentliga
rummets arkitektur och formgivning. Den kan också omfatta sk lös
konst som är flyttbar.
Med tekniska kontorets investeringsbudget som grund föreslås medel
för konstnärlig gestaltning som ska omfatta kommunala byggnader
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och dess inre och yttre miljöer, offentliga rum som torg, parker och
trafikmiljöer. Främst skall verksamheten inriktas mot
nybyggnationer, om - och tillbyggnader. Aktuellt under perioden är
färdigställande av Träkvista skola och Närlundaskolan samt ny
sporthall. För den offentliga gestaltningen i det utbyggnad Ekerö
centrum och Stenhamra föreslås särskilda medel som ska ingå i
projekten. För det särskilda boendet i Stenhamra ska enligt avtal
kommunen stå för den konstnärliga utformningen. Vid
nyproduktionen vid Wrangels väg planeras ny cirkulationsplats. För
renovering av Kulturhusets inre och yttre miljö avsätts särskilda
medel för konstnärlig gestaltning.
Kostnad: 2,3 mkr fördelat på fem år
Effekter av investeringen
Den konstnärliga dimensionen ska ge brukarna av miljön en positiv
upplevelse av kreativitet och sinnlighet, men också väcka nyfikenhet.
Den skall ingå i en genomtänkt och väl sammanhållen helhet och är
en del i kommunens utformning av offentliga miljöer. Dessa skall
utformas på ett medvetet sätt så att miljöerna blir tilltalande,
behagliga och trygga att vistas i.
Konsekvenser av att inte göra investeringen
Ett förslag hur den konstnärlig gestaltningen ska samverka med
arkitektoniska och estetiska planeringen i nybyggnation kommer
politiskt behandlas under hösten och här får de olika nämnderna i
uppdrag att samverkan om gestaltning.
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