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Utlysning av konstnärligt gestaltningsprojekt: 

 
Mälaräng   |   Slättens gårds park 

Storskalig gestaltning  
av ett landskap 
 

 

 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidplan, byggprojektet: 
Hela Mälaräng ska stå klart 2030, varav Slättens gårds park 2025. 

Tidplan, konstprojektet: 
Sista anmälningsdag för att delta i upphandling: 2022-05-01 

Inlämning skissförslag: 2022-10-01 
Produktion av konstnärlig gestaltning: 2022-10 – 2025-10 

Arvode skissuppdrag: 80 000 SEK exkl. moms 
Budgettak gestaltningsuppdrag: 2 500 000 SEK exkl. moms 
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KONSTNÄRLIG GESTALTNING  
MÄLARÄNG  |  SLÄTTENS GÅRDS PARK 
Beställare: Stockholm konst i samarbete med Exploateringskontoret    |   Dnr: 2.6/2935/2021 
Konstprojektledare: Frida Cornell 
 

 

 

 

 

Mälaräng ingår i ett stadsbyggnadsprojekt, Fokus Skärholmen, som 
omfattar Skärholmens fyra stadsdelar: Bredäng, Sätra, Skärholmen och 
Vårberg. I Slättens Gårds park, Mälaräng, ska parkområdet utformas 
genom en konstnärlig gestaltning som ska bidra till att skapa en hållbar 
livsmiljö för alla att vistas i. För det här uppdraget söks därför en 
konstnär som arbetar storskaligt med landskapet. 
Välkommen med Din intresseanmälan 

 

PLATSEN OCH PROJEKTET 

Mälaräng ingår i ett stadsbyggnadsprojekt, Fokus Skärholmen, som omfattar Skärholmens fyra 
stadsdelar: Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Projektet ska genomföras som en socialt hållbar 
utveckling av sydvästra Stockholm och innebär att nya allmänna platser och offentliga rum såsom 
gator, parker och platsbildningar ska skapas. Inom ramen för projektet Fokus Skärholmen kommer 
över 4000 nya bostäder ska byggas liksom ett antal nya skolor och förskolor.  
 

 
  

Skärholmens stadsdel är en del av 
miljonprogrammet som planerades på 
60-talet som Stockholms viktigaste 
centrum i sydvästra delen av 
ytterstaden.  

Skärholmens fyra stadsdelar Bredäng, 
Sätra, Skärholmen och Vårberg 
karaktäriseras enligt Stockholms 
byggnadsordning som ”storskaliga 
stadsdelar”. 
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KONSTPROJEKTETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Det nya området Mälaräng ligger mellan Mälarhöjden och Bredäng. Syftet med byggprojektet är att 
skapa en levande stadsbebyggelse som kopplar ihop stadsdelarna Bredäng, Mälarhöjden och 
Västertorp. Idag består området till stor del av transportleder som skapar barriär mellan stadsdelarna. 
När de stora transportlederna nu ska ersättas med stadsbebyggelse, gator och parkytor är 
målsättningen både att skapa en mer sammanhängande stad och en god livsmiljö. 
 
I området ska 1100 lägenheter uppföras, en förskola och en skola. 
När bebyggelsen förtätas uppstår nya stadsrum och även en stadsdelspark. Den konstnärliga 
gestaltningen ska förhålla sig till dessa premisser och bidra till att skapa en stimulerande, 
tankeväckande miljö som även kan fungera identitetsskapande för den nya stadsdelen.  
 
Mälaräng är ett kuperat område. Här finns Slättens gård och park. Fastigheten Slättens gård uppfördes 
under första hälften av 1700-talet och är en av få som bevarats från tiden innan Mälarhöjdens 
villaområde byggdes. Idag ägs Slättens gård av Stadsholmen, ett fastighetsbolag som förvaltar 
historiska hus. Parken och det intilliggande naturområdet kommer att bilda en ny stadsdelspark, 
Slättens gårds park, som också är platsen för konsten. 
 

Situationsplan över Slättens gårds park. 
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PLATSEN FÖR KONSTEN – SLÄTTENS GÅRDS PARK 
Målsättningen med uppförandet av Slättens gårds park är att parken ska bli en integrerad del i en 
upplevelserik och varierad stadsbebyggelse. Parkområdet kan sägas bestå av olika två delar. Den 
ena lämpar sig väl för olika former av spel och lekar, utegym och grillning. Den öppna, och även 
lugnare delen av parken, ska ge plats för konsten. Den här delen av parken omges av ett flanörstråk. 
Små stigar leder vidare från parken in i skogen där det finns mer otuktad natur att vistas i. Runt 
parken löper en låg mur med flera små, bearbetade entréplatser som förtydligar mötet mellan park 
och gator. 

   . 
    

DEN KONSTNÄRLIGA GESTALTNINGEN 

Konsten i Slättens gårds park ska vara den del av den övergripande visionen för Mälaräng och ska 
därför spegla en hållbar livsmiljö med hög kvalitet i ett långsiktigt helhetsperspektiv. Konsten ska 
samverka för att skapa tillgång till en levande och trygg närmiljö, förstärka de befintliga värden 
som finns och att skapa nya. På så sätt byggs en känsla av samhörighet med det nya området upp, 
en ny identitet som kan växa.  
 
 

I den öppna delen av Slättens gårds park kan konsten integreras i marken längs med flanörstråket, i gränslandet mellan 
yta och vegetation, för att locka till både lek och vila. Konsten ska tala till alla och gärna uppmuntra till interaktion.  
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Gestaltningsuppdraget fokuseras särskilt på de möten som kan ske i park och natur.  
Konsten ska därför tala till alla åldrar och gärna uppmuntra till interaktion, rekreation, vila och lek. 
Här kan konsten integreras i marken längs med flanörstråket, i gränslandet mellan yta och 
vegetation, för att locka till både lek och vila.  
 
Uppdraget innebär således att arbeta platsspecifikt med naturen och landskapet och, i nära 
samarbete med projektets landskapsarkitekter, skapa en gestaltning av land och mark som tar 
ett monumentalt visuellt utrymme i området. Det är därför väsentligt att konstnären förmår att 
relatera till platsens skala och funktion. Den konstnärliga gestaltningen ska, i linje med den 
övergripande visionen för projektet, sträva efter att ställa frågor och visa på oväntade 
perspektiv som sammantaget skapar en stimulerande och miljö där människor vill vistas, var 
för sig och tillsammans.  

 
VEM SÖKER VI? 
Till detta skiss- och gestaltningsuppdrag söks en konstnär som med sin konst värnar om en 
hållbar stadsutveckling. Att främja social hållbarhet innebär, sett ur ett konstnärligt 
perspektiv, att stärka social sammanhållning genom att möjliggöra för alla som bor i området 
att ta del av meningsskapande upplevelser av konst och kultur som rymmer långsiktiga, 
värden.  
 
Den konstnär som erbjuds detta skissuppdrag ska i sin anmälan visa på kreativ förmåga och 
en konstnärlig inriktning som överensstämmer med gestaltningsuppdragets förutsättningar 
och övergripande syfte.  
 

Välkommen med Din anmälan! 

Stockholm konst 
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