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Inbjudan  
   

Nybyggnad av förskola i Visby  

Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning 

Region Gotland inbjuder till intresseanmälan Etapp1, avseende konstnärlig 
gestaltning för nybyggnation av förskola i fastigheten Törnekvior i Visby. 
Region Gotlands kultur- och fritidsnämnd är beställare av den konstnärliga 
gestaltningen och part i avtal med anlitad konstnär. Regionens konstråd för 
projektet hanterar intresseanmälningarna och agerar jury under 
urvalsprocessen. 
 
 
Projekt Törnekvior: En nybyggnad av förskola, på A-7 området, fastighet 
Törnekvior i Visby. Byggprojektet syftar till, förutom att erhålla en god 
arbetsmiljö, att ge pedagogisk verksamhet och omsorg för 100 barn, 
fördelade på fem avdelningar i två våningsplan. 
Målgruppen är förskolebarn från 0-5 år och deras förskolepedagoger.  
 
I dagsläget är projekteringen av byggnaden påbörjad. Alla beslut om 
material och färg är dock inte helt fastställda. Inför skissarbete kommer 
underlag med ytterligare information att finnas tillgänglig.  
 
 
Bedömning, urval och beslut 
Inlämnade intresseanmälningar kommer att bedömas dels av anlitad 
konstkonsult, dels av regionens konstråd för projektet. 
 
Bedömningen kommer att ske utifrån följande: 
 

 ett samtida konstnärligt uttryck 
 

 dokumentation av tidigare utförda konstverk och genomförda 
komplexa konstprojekt 

 kunskap om material och förmåga att genomföra hållbara tekniska 
lösningar 

 

 erfarenhet av att med sin konst förhålla sig till en specifik kontext 
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 erfarenhet av samarbete med andra inom projekt, med bibehållen 
hög konstnärlig kvalité 
 

Den konstnär som bedöms ha bäst förmåga att utföra uppdraget utifrån 
ovan nämnda kriterier kommer att bjudas in till skissuppdrag.  
 
Regionens konstråd för projektet fattar beslut om att utse en konstnär till 
skissuppdrag. Regionens konstråd för projektet består av konstkonsult, 
byggprojektledare, teknisk förvaltare, verksamhetsrepresentanter samt 
konstsakkunniga tjänstemän från Gotlands Museum och kultur- och 
fritidsförvaltningen. 
 

 Intresseanmälan sänds digitalt och ska vara kultur- och 
fritidsförvaltningen tillhanda senast kl. 24.00 den 29 juni 2016, 
e-postadress: konst.tornekvior@gotland.se  

 

 Frågor besvaras via telefon fram till kl.17.00 den 23 juni av  
konstkonsult Linnéa Nordberg  mob. 0760 523 672                       
eller konsthandläggare Hanna Wärff Radhe mob. 0737 658 091  

 

 Viktigt: ta del av beskrivningen och förutsättningarna för det 
konstnärliga uppdraget. 
 

 Viktigt: ta del av den tidplan som gäller för projektet så att du vet 
att du har möjlighet att utföra uppdraget. 

 
Not: Kultur- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att avbryta 
processen om det uppstår omständigheter som gör att byggprojektet 
måste stoppas eller skjutas framåt i tiden. 
 
 
Välkommen med intresseanmälan!  
 
Bifogas: Intresseförfrågan och vidare underlag på sidan 3-5. 
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Projekt Törnekvior i VISBY 
 
Intresseförfrågan avseende konstnärlig gestaltning 
 
 

Syfte och förutsättningar för skissuppdrag 
Syftet med intresseförfrågan är att ta fram förslag till konstnärlig 
gestaltning inför nybyggnad av förskola, fastighet Törnekvior i Visby. 
Länk till bilder och markritning finns på sidan: 
http://www.gotland.se/törnekviorkonst  
 
Konst i en miljö för förskolepedagogik 
Att finna en central plats för konst som vänder sig till alla förskolans delar 
bör eftersträvas. Två sådana platser är entré-passagerna försedda med 
spaljétak.  
Byggnadens formgivning associerar till industriell design som en konstnärlig 
gestaltning har att förhålla sig till och spela mot till exempel genom 
organiska former och genom sin färg. 
 

Gestaltningsuppdrag  
För att möta och välkomna dem som är på väg in mot entréerna föreslås 
en gestaltning som bryter av i färg och form mot huskroppen.  
Gestaltningen gäller konst till förskolebyggnadens två entréer med 
angränsande utomhusmiljö genom konstnärlig bearbetning för väggar och 
möjlighet att föreslå utformning och materialval för markbeläggningen i 
passagerna. 
Den konstnärliga gestaltningen skall förhålla sig till platsen, till 
sammanhanget samt stärka byggnadens status och verksamhetens 
identitet. 
 

http://www.gotland.se/törnekviorkonst


Kultur- och fritidsförvaltningen 
Region Gotland 

 

 

4 (5) 

 

 

 

 

ETAPP 1 
 

Förfrågan 
Förfrågan är öppen för yrkesverksamma konstnärer. 
 
Behörighet 
Med yrkesverksam avses konstnär med avslutad konstnärlig 
högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning/verksamhet. Konstnär 
skall vara godkänd för F-skatt eller arbeta via företag med F-skatt.  
 
Intresseanmälan 
Intresseanmälan skall skickas digitalt till e-postadress: 
konst.tornekvior@gotland.se Intresseanmälan skall i första hand hänvisa till 
hemsida eller liknande och skall innehålla CV, exempel på tidigare 
genomförda arbeten/projekt samt referenser som kan styrka eller 
dokumentera dessa erfarenheter. Filer skickas i PDF format.  
Observera att vi inte tar emot förslag eller idéer till projektet i det 
här skedet. 
 
 

ETAPP 2 
 
Projektets fortsatta genomförande 
Efter urval av inlämnade intresseanmälningar kommer en konstnär att 
bjudas in till skissarbete för gestaltningsuppdraget. Skissarbete arvoderas 
med SEK 25 000 exkl. moms. Konstnären svarar för sina resekostnader 
samt ansvarar för inbetalning av skatter och egenavgifter.  
Efter inlämning av skissförslag beslutar regionens konstråd för projektet om 
förslaget går vidare till genomförande. Avtal om utförande tecknas därefter 
mellan konstnär och beställare.  
Rådets beslut kan inte överklagas. 
 
Utförandekostnad  
215 000 exkl. moms utgör den totala utförandekostnaden för uppdraget 
och avser genomförande och produktion, försäkring, resor och transporter 
samt konstnärens arvode (skissarvode exkluderat). Konstnären ansvarar för 
inbetalning av skatter och egenavgifter. 
 
Uppgiftens begränsningar 
Byggnadsprojektet strävar efter att undvika miljöskadliga ämnen och 
material. Förslag till konstnärlig gestaltning måste ta hänsyn till 
säkerhetsaspekter som gäller för en offentlig plats. 
Hållbarhet och förvaltningsaspekter så som skötsel måste vara väl 
genomtänkta.  
 
 
 

mailto:konst.tornekvior@gotland.se
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Skissförslaget 
Skissförslaget skall vara unikt och får inte tidigare ha offentliggjorts. 
Förslaget skall ha ett arbetsnamn/motto. 
 
Skissförslagets innehåll 
Skalenliga skisser, materialprov och ev. detaljprov 
Skissbeskrivning  
Realistisk budget med kostnadsberäkning inkluderande alla kostnader för 
framställning, genomförande och produktion, resor, transporter, försäkring 
samt konstnärens arvode. 
 
Byggprojektets tidplan 
Intresseanmälan senast kl. 24.00 den 29 juni 2016 
Inbjudan till skissarbete senast den 25 augusti 2016 
Startmöte den 5 september i Visby  
Skissinlämning v. 48 2016 
Bedömning/beslut december 2016 
Utförande i samråd med byggprojektet 
Leverans och montering i samråd med byggprojektet 
Invigning under våren 2018 
 
 
 
 

  

 

 


