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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 till juni 2021 
 

Utlysning av konstnärligt gestaltningsprojekt: 
Studentbostäder i Kv 
Gisslaren1 Årsta  
 
 
Konstprogram    |    Kulturförvaltningen    |    Stockholm konst 

Studentbostäder i kv. Gisslaren 1, Årsta 
Dnr: 3 2/4578/2019 
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KONSTNÄRLIG GESTALTNING: 

STUDENTBOSTÄDER I  KV GISSLAREN 1, 
ÅRSTA 
Beställare: Stockholm konst i samarbete med Familjebostäder   |    Dnr 3 2/4578/2019 

 

 

Familjebostäder bygger längs med Årstastråket, Årstavägen 11, i 
kvarteret Gisslaren två nya fastigheter med studentbostäder och 
förskola. De två huskropparna länkas samman med en låg byggnad med 
takterrass. Husen har en modernistisk arkitektur, gestaltad med 
sinuskorrugerad betong, många fönster och små balkonger. Det blir 96 
studentlägenheter i två hus, på 5 respektive 8 våningar. I anslutning till 
entréerna på framsidan finns ett kvadratiskt entrétorg. De två nedersta 
våningarna är avsedda för en förskola med plats för upp till 90 barn. 
Gården på baksidan kommer att användas av förskolan.  
 

 

Bakgrund 

Årsta växer precis som hela Stockholm. Projektet Gisslaren ingår i den andra etappen av 
stadsutvecklingsområdet Årstastråket där Stockholm stad planerar för cirka 3000 nya bostäder 
i området från Årstafältet i väster till slakthusområdet i öster. Kvarteret Gisslaren 1 byggs 
ovanpå Södra länken och är en del av en ny stadsdel som växer fram. 

 

Konstprojektet 

Platsen för en konstnärlig insats är på det kvadratiska entrétorget mot Årstavägen. En 
skulpturalgestaltning bidrar till att ge platsen trevnad och personlig karaktär. Konsten blir här 
synlig från Årstavägen, studentbostädernas fönster och balkonger och från takterrassen. Ytan 
för en skulpturalgestaltning är relativt begränsad då torget är programmerat med flera 
praktiska funktioner som cykelparkering, handikapparkering och träd för att ta upp dagvatten. 

 

Det finns i Årsta en tradition av fin arkitektur och skulptur utomhus, bland annat Bror 
Marklunds skulpturgrupp Gycklarna på Årsta torg från 1966. Ambitionen med konsten i Årsta 
var att skapa samlingspunkter och motverka anonymitet, en fin ingång till en 
skulpturalgestaltning på det nya torget längs med Årstastråket.  
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Situationsplan Kv Gisslaren 

 

 

 

 
Bild som visar entrén från Årstavägen, Kv Gisslaren 
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UTLYSNING: 

Konstnärlig gestaltning i bostadsområdet Gisslaren, Årsta 
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 
Gisslaren, Årsta. 
 

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 


