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Tidplan, byggprojektet: 
Byggstart höst 2019 
Beräknad inflyttning sommar 2021 
 

Tidplan, konstprojektet: 
Sista anmälningsdag om att delta i upphandling: 2020-05-04 
Tilldelningsbeslut, skissförslag, prel.: 2020-05-15 
Kontrakt tecknas, prel.: 2020-05-25 
Inlämning skissförslag, aug 2020  
Presentation av skissförslag, ev. beställning av gestaltningsuppdrag 
Produktion av konstnärlig gestaltning: september 2020 – juni 2021 
 

Utlysning av konstnärligt gestaltningsprojekt: 
Bostadsområdet Fäboden1 
Rågsved  
 
 
Konstprogram    |    Kulturförvaltningen    |    Stockholm konst 

Bostadsområdet Fäboden 1, Rågsved 
Dnr: 3 2/4577/2019 
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KONSTNÄRLIG GESTALTNING: 

BOSTADSOMRÅDET FÄBODEN 1 
RÅGSVED 
Beställare: Stockholm konst i samarbete med Familjebostäder   |    Dnr: 3 2/4577/2019 

 

 

Familjebostäder bygger 108 nya bostäder i två vinkelhus på 
Bjursätragatan i kvarteret Fäboden 1 i Rågsved. Syftet är, förutom att 
möta behovet av fler bostäder, att skapa mer liv, rörelse och ökad 
trygghet på Bjursätragatan. I anslutning till de två bostadshusen 
planeras ett entrétorg med plats för aktiviteter och möten. Torget framför 
bostadshusens entréer är platsen för en konstnärlig skulptural insats. 

 

BAKGRUND 

Sedan hösten 2016 pågår ett övergripande stadsutvecklingsarbete för Hagsätra och Rågsved. 
Syftet med projektet är att berika området med cirka 3 000 - 4 000 bostäder av olika typ och i 
och med det även skapa nya mötesplatser i offentliga miljöer. Projektet har ett särskilt fokus 
på social hållbarhet, jämställdhet och att bryta den geografiska segregationen. Därför är de 
offentliga miljöerna där människor möts extra viktiga. De nya planerna lyfter även fram 
vikten av hur den nya bebyggelsen möter naturen i Rågsveds friområde och Hagsätraskogen. 
Rågsveds friområde blev naturreservat sommaren 2018 och Hagsätraskogen planeras bli 
naturreservat. 

 

 

KONSTPROJEKTET 

Bostadshusen som uppförs har träpaneler, balkonger och loftgångar. Framför de två 
vinkelställda byggnadernas entréer planeras ett torg och en förgård. Platsen kommer att ha 
träd, planteringar och sittmöbler. Intentionen är en välkomnande plats för umgänge och möten 
mellan de boende i huset. Här finns goda förutsättningar för en skulptural gestaltning. 
Konsten ska relatera till områdets karaktär, den arkitektoniska gestaltningen av landskapet 
och de nybyggda bostadshusen. Konsten blir synlig från bostadshusens fönster, balkonger och 
loftgångar, samt från Bjursätragatan, den bidrar till att ge platsen personlig karaktär och 
trevnad. 

 



3 
 

 

Karta Rågsved 

 

 

 

 

 

 

Visionsbild nybyggnation och torg/förgård 
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UTLYSNING: 

Konstnärlig gestaltning i bostadsområdet Fäboden 1, Rågsved 
Krav på konstnärskap och uttryck: Ett avancerat, vitalt och samtida konstnärligt uttryck som 
stämmer med den positiva dynamik som finns i det nya stadsutvecklingsgrepp som finns för kvarteret 
Fäboden i Rågsved. 
Erfarenhet av att som konstnär samarbeta med andra yrkesgrupper i komplexa projekt, med bibehållen 
hög konstnärlig kvalitet 

  

Konstnären ska visa dokumentation av tidigare utförda konstverk och genomförda konstprojekt som 
omfattar skulptural gestaltning, där konstens samspel med arkitekturen och den sociala kontexten varit 
en del av uttrycket.  

 
 
Välkommen att delta i upphandlingen av detta konstnärliga gestaltningsuppdrag! 
Susann Brännström 
konstprojektledare, Stockholm konst 


