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Rapport

Free Applied Art

som syftar till att synliggöra Stenebyskolan och Dals Långed med hjälp av konst

Projektledare, skulptör och professor på avdelningen Järn & Stål / offentlig gestalning Liss Annika 

Söderström

Etapp 1, Gröna Villan-tomten

Information på Steneby inför uppstart av av KU-projektet Free Applied Art.

Till mötet hade inbjudits personer med anknytning till projektet, personer med intresse för projek-

tet, Framtidens Kultur samt lokalpress.  (se bilaga 1)

Lena Lindhé hälsade alla välkomna och presenterade de olika aktörerna som bistått projektet med 

ekonomiska medel: Göteborgs universitet, Bengtsfors kommun samt Stiftelsen Stenebyskolan.

Jag berättade om projektets syfte och dess upplägg. För information  använde jag en stor karta 

över Dals Långed, där de olika etapperna fanns utmärkta och berättade om i vilken ordning de 

olika etapperna skulle bearbetas.

Jan Hilmersson, också från avd Järn & Stål / offentlig gestaltning, berättade om sitt pilotprojekt, 

som kopplats till huvudprojektet : Räckesinventering på skolans område.

Mats Aldén, professor på Möbel berättade om sitt pilotprojekt som också ansluter till huvudprojek-

tet och handlar om skolans inre identitet, det vill säga lokalfrågor samt skolans inre, mentala iden-

titet.

Johan Öberg från Göteborgs universitet talade om Gu:s engagemang i projektet och vad man 

hoppades att projektet skulle generera. 

Solveig Andersson, kommunchef i Bengtsfors kommun, talade om kommunens intresse av projek-

tet och vad ett fördjupat samarbete med Steneby kan generera för framtiden. 

Benny Ruus, Vd på Dalslands Kanalbolaget berättade om sitt projekt med gästhamnar och andra 

upprustningsarbeten utmed Dalslands Kanal, för vilket de söker EU-medel. ( jag har fått höra att 

de inte fi ck ansökan beviljad) Han uttryckte sitt intresse för samarbete, eftersom projekten sam-

manfaller särskilt utmed den del som ligger nedanför Stenebyskolan ( etapp 2 ) och där vi kan 

samverka för att nå en större helhet.
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Jag avslutade med att beskriva vad som skall hända under året på platsen för Gröna Villan-

tomten.

Tid för frågor och efter det fotografering samt efter det möjlighet för intresserade till rundvandring 

på skolan. (se bilaga2)

I mars mötte Lena Lindhé, jag och assistenten Robert Karlsson Ylva Gustafsson, Kultursekretari-

atet, Västra Götalandsregionen i Göteborg, för att presentera projektet.Mötet utföll tyvärr inte till 

vår fördel.

Under våren har många möten hållits med Bengtsfors kommun, Utvecklingsrådet och Stenebysko-

lan. Arbetsgångar, framtagning av underlag för tidplaner, upphandling mm, där arkitekt Boh Tives-

ten varit ansvarig.

Utsättning av platsen och ”scenen” gjordes under våren och justerades vid ett möte på plats. 

Bland annat kom vi överens med kommunens planerare Annika Karlsson hur planket skulle plac-

eras vid gränsen mot det täckta dagvattnet (det visade sig bli alldeles för dyrt, och också osäkert 

med stensättningens kvalitet, för att vi denna gång ska frilägga vattnets hela lopp). Vi beslöt att 

placera planket på platsens sida av vattendraget, för att det ska gå att i ett senare skede, om det 

fi nns pengar och intresse, kunna frilägga vattnet, det är inte så dyrt att då fl ytta det aktuella plan-

ket.(se bilaga 3)

Vid samma tillfälle inventerades också ett lager med huggen granitsten av olika slag, som eventu-

ellt kan komma till användning i senare delar av projektet. Stenen är skolans.

En negativ insändare publicerades i Dalslänningen ( se CDn). Det verkar tyvärr som om informa-

tionen, trots fl ertalet artiklar ang projektet både Dalslänningen och Nwt, inte gått fram.(se bilaga 4)

Saken handlar om att Utvecklingsrådet arrangerat en tävling för gymnasieungdomar  efter eller i 

höjd med att projektet drogs igång och kommunen kommit med sin avsiktsförklaring. Tyvärr vände 

de sig inte till Steneby för råd om hur man hanterar en tävling professionellt, så resultatet blev att 

två tjejer vann tävlingen där de ritat av Tobias Wassbergs rikskända näckros och skrivit en egen 

dikt. Vinnarna utsågs och de fi ck pris, deras skissförslag med Tobias näckros publicerades i pres-

sen. Allt detta gjordes tyvärr utan kontakt med upphovsmannen.Jag lovade Utvecklingsrådets 

ordförande att höra mig för om upphovsmannen var intresserad av att exponera sin näckros där 

under t ex invigningen ( Verket är inte tillverkat för att tåla utomhusklimat).Därav Tobias Wassbergs 

brev till Utvecklingsrådet.(se bilaga 5)

Kanske handlar detta om bristfällig information fram till hemsidans tillkomst. Jag fi ck veta att insän-

daren skrivits av en person som är med i och/eller har aktiv del i vad som händer i Utvecklingsrå-

det.
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Det har också gjorts ett material med text och bild som informerar om projektet, för dem som inte 

har tillgång till nätet, som satts upp i fönstret på biblioteket och kan ses av alla som passerar eller 

har ärende dit.(se bilaga 3)

Under våren har också från skolan sökts medel från Framtidens Kultur för detta projekts två näst-

kommande etapper.(enligt förhandsbesked v 37 har projektet inte beviljats några pengar)

Under sommaren har jag byggt 3D-bilder som grovt visar hur platsen kommer att se ut i färdigt 

skick. En av bilderna har placerats på kommunens hemsida. (se bilaga 7)

Tidningsartiklar har producerats om projektet. (se bilaga 8)

Sidoprojekt :

Som konsult för Bengtsfors kommun angående vissa konstnärliga frågor, har jag utformat tävling-

shandlingar för en inbjuden tävling för en skulptur som ska binda ihop byggnaderna vid Bengtsfors 

nya Utvecklingscenter och forma en mötesplats/torg.

Jag har också varit med i kommunens diskussion om exakt var, d v s placering och vilken sträckn-

ing i rummet som behövs där.

HDK Stenebys MA1:a på avdelningen Järn & Stål / offentlig gestaltning, samtliga studenter d v s 

fem stycken samt tre yrkesverksamma smeder/skulptörer från Not Quite har inbjudits att delta. De 

yrkesverksamma får skissarvode. 

Att tävlingen utformats på detta kontroversiella sätt beror på att kommunen även här vill stärka 

KU-projektet, som syftar till att knyta  samman konstnärliga verksamheter i kommunen. ( Avsikts-

förklaring och tävlingshandlingar)

Tävlingen utlystes i slutet på sista veckan på terminen och skisstiden är under sommaren. Inlämn-

ing 10 september. Allt för att undvika frågor om jäv.( se bilaga 8, 9 ,10)

I början av augusti påbörjades markarbetena på Gröna Villantomten.(se bilaga 3)

Samtidigt har utvecklingsrådet utfört en del av sitt projekt, som vi kommit överens om tidigare. Det 

handlar om rivning av en gammal lastkaj för järnvägen, iordningsställande av mark vid vattnet för 

grillplats, gästbrygga mm med sträckning mot  och anslutning till KU-projektets etapp 2, för besö-

kande/turister/båtfolk så att de kan ställa sina husbilar/husvagnar(där den gamla lastkajen låg) och 

förtöja sina båtar. Utvecklingsrådet har också planer på ett servicehus för besökare, vilket vi också 

redan talat om, både utseende och placering, så att byggnaderna på platsen samspelar i uttryck. 

För detta har utvecklingsrådet erhållit 80.000 kr från kommunen. (se bilaga 11)

I skrivande stund har markarbetena avslutats, så när som på en liten bit asfalt i hörn mot parkering 

och några plintar till plank mot Konsums parkering. ”Scenen” är på 
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plats, där fattas bara infästningsbalkar för säker montering av den tyngsta konsten, d v s våra stu-

denters. El är framdraget för belysning av de objekt som ska placeras på ”scenen”.

Vid senaste mötet på plats medverkade två personer från Utvecklingsrådet ( en av dem anställd 

på skolan), Jeff Kaller (ny rektor på Steneby), Boh Tivesten ( kommunens arkitekt), mina två me-

darbetare på avdelningen ( driver kopplat projekt:Räckesinventering samt KU-projektets assistent 

som har hand om dokumentationen) samt jag själv.

Vi kollade på plats höjden på ” scenen”, samt kom överens om tänkbar höjd på planket mot 

Konsum´s parkering, samt mötet mellan planken.Konsumchefen vidtalas också ang eventuell 

skymd skylt på Konsum´s fasad. (se bilaga 3)

 Efter gemensam lunch åkte jag och Boh Tivesten till den plantskoleägare som till Utvecklingsrå-

det sagt sig vara villig att sponsra en del av växtmaterialet till platsen. Vi gick igenom min växtlista 

med honom och vi kom överens om vad som ska handlas upp, resp sponsras och planteras nu 

under hösten.

Eftersom arbetet inte påbörjades förrän i augusti, är det bara de vedartade växterna som med 

fördel kan planteras nu, d v s träden och häckarna. Marktäckarna mm får vänta tills i vår. (se bi-

laga12).

Det kommer därför inte att bli någon offi ciell invigning förrän våren 2009, när förhoppningsvis allt 

är färdiggjort (ekonomi). Vi kommer att placera en tillfällig skulptur på ”scenen” över vintern så att 

det fi nns något att titta på .

Det som blir en mer långsiktig fråga är det långa smidesräcke samt dubbelgrind som vi vill ska 

göras och löpa utmed platsens hela sida mot vägen kommer jag och rektorn ta kontakt med Mus-

tafors bruk i ett sponsorsamtal. Detta kan också vara ett fall för Räckesprojektet.

Vidare har allmänbelysning diskuterats och där måste vi hitta antingen sponsorer eller lösa det en-

kelt. Vi vill ha en släpljusbelysning utmed det långa planket och på ett mjukt sätt framhäver platsen 

och färgen på planket som ska vara falurött (för att ansluta till omkringliggande bebyggelse). 

Belysningen är tänkt att monteras osynligt unde plankets överliggare.

Soffor ska försöka lånas av kommunen tills vi kan nå en annan lösning. Jag har föreslagit Mats 

Aldén, professor på möbel, att de skulle kunna initiera ett bänkprojekt, som skulle kunna ställas ut 

och användas på platsen, och att dessa bänkar kan (enl engelsk modell) säljas till olika sponsorer 

som då får sitt namn på en mässingsplåt på bänken. Det är bara kul om alla bänkar är olika. Det 

ger platsen en helt egen karaktär. Mats Alden tyckte det var en bra idé, men kanske inte i årets 

schema, så vi kanske måste vänta till nästa läsår på att få se ett resultat av detta.
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Jag kommer att söka uppskov för eventuellt överskjutande medel för detta projekt, d v s Gröna Vil-

lantomten, så att de kvarvarande medlen används för denna etapp, inkl invigningen.

Assistent Robert Karlsson , examinerad MFA våren 2007, har ansvarat för all dokumentation, 

kontakt med webbansvarig på kommunen, kontakt under sommaren med ark Boh Tivesten samt 

svarat på mailfrågor. Han har också deltagit i alla förekommande möten.

Liss Annika Söderström

Projektledare för KU-projektet Free Applied Art

Professor/konstnärlig ledare för avdelningen Järn & Stål / offentlig gestaltning

HDK Steneby

Göteborgs universitet
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Liss Annika Söderström

From: Göran Gustavsson [gg.goran@telia.com]
Sent: den 4 februari 2008 10:52
To: liss@steneby.se
Subject: Gröna tomten

Hej Liss Annika,

Dals Långeds Utvecklingsråd hade styrelsemöte för några dagar sedan och vi hade då för första
gången möjlighet att informera om den senaste utvecklingen för området. Styrelsen är
naturligtvis mycket tillfredsställd med planerna men vill gärna förtydliga att styrelsen
likväl som Långedsborna väntar på "Näckrosorna". Vi talade ju om att den första utställningen
kunde bli just detta och jag hoppas du tar med detta i din planering. Vi har också förstått
att Karin Lindahl har några råd i fråga om den slutliga utformningen och vi hoppas
naturligtvis att alla sakkunniga argument övervägs.

Bästa hälsningar,

Göran



      110208

Hej Göran och styrelsen för Utvecklingsrådet !

Det är roligt att höra att ni tycker att utvecklingen av projektet är tillfredsställande.

Vi talade om att Näckrosen kunde bli ett utställt föremål på scenen för utbytbar konst, men att det 

också var viktigt att höra upphovsmannens åsikter i frågan.

Därför skickade jag ditt brev till Tobias Wassberg och fi ck svar. 

Jag skickar med hans brev till er. Om ni vill skriva till honom i frågan är hans mailadress:  tobias.

pyro@gmail.com

Vad beträffar Karin Lindahls synpunkter kommer de naturligtvis att tas under övervägande.

I detta projekt, Free Applied Art, är Boh Tivesten anställd för att utforma ett förslag på en övergri-

pande plan för området mellan Gröna tomten och Stenebyskolan. 

För att detta verkligen ska bli den helhetslösning som vi alla önskar, skulle det underlätta om ni 

kunde vända er till honom i de frågor som rör era idéer inom området. 

Vi vill ju alla att det ska bli ett så bra och helgjutet förslag som möjligt, där så många önskemål 

som möjligt kan tillgodoses. 

Vänliga hälsningar

Liss Annika



 

Hej      20080208

 

I frågan om jag vill tillverka en helt ny näckros till gröna husets plats.

Svaret är NEJ.

Med alla de timmar jag har lagt ner på att komma fram till något så vackert som denna blomma 

och rest runt till fl era utställningar i Sverige för att glädja andra. 

Det som gjort mig mer ledsen än glad är att man bara har struntat i vem jag är och mina åsikter till 

det beslut ni har fattat. 

Upphovsrätten kring min näckros har blivit kränkt genom att beslut har fattats bakom min rygg, att 

en jury har beslutat att någon annans förslag gällande en näckros på skolan (i det här fallet min 

näckros) skulle placeras på gröna husets plats. Publicerat en bild i tidningen av ett vinnande för-

slag och stoltsera med att ungdomar bryr sig, har idéer som anknyter till Stenebyskolan och som 

motiverar sitt förslag med en dikt som inte är i närheten av näckrosens dikt i sitt original. Utan att 

inte ens där ha tagit kontakt med mig gör mig bara upprörd och besviken av hur man har behand-

lat mig som formgivare/3D-poet. 

 

Sånt här skall skötas på ett mer professionellt sätt där inblandade parter skall medverka, i detta 

fall skulle jag och huvudansvarig från Järn & Stål/Offentlig gestaltning ha varit inbjuden för diskus-

sion innan ni gick vidare. 

Att man har rätt att ta beslut om ett inlämnat förslag på en skulptur som redan fi nns utan att ens ha 

tagigt kontakt med formgivaren. 

Håller jag mig till upphovsrättens lagar och tackar NEJ med ett rakt beslut.

Om ni skulle komma på idén att tillverka en kopia av min näckros och igen totalt bryta mot upp-

hovsrätten, kommer vi att ses i en lång rättslig process.

 

Det kommer ju ändå alltid att fi nnas en näckros i Dals Långed den blir placerad i nybyggets entré 

på Stenebyskolan, som planerades våren 2006.
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Liss Annika Söderström

From: info@musicalimages.se
Sent: den 28 januari 2008 23:29
To: liss.annika.soderstrom@steneby.se
Subject: Free applied Art=Yes!
Attachments: Musikaliska möten A.mpg

Hej Liss Annika

Mitt namn är Peter Halvordsson och jag arbetar som musiklärare 73%och som
musiker/kompsitör/ljuddesigner den resterande tiden. Jag läste i Dalslänningen om "Free
applied art" där Dals Långed ska synliggöras med konst och att den "Gröna villatomten" ska
krönas med en folkfest till hösten. Ett spännande projekt och ett stort lyft för lilla Dals
Långed.

Eftersom jag i mitt företag musical images samarbetat med HDK Steneby tidigare så fick jag
när jag läste artikleln ideer om ett nytt samarbete över gränserna mellan konst och musik.
Att arbeta "crossover" mellan konstformer är något jag brinner för och musical images gjorde
i samarbete med HDK Steneby och med stöd av bl a Västra Götalandsregionen och Musik i Väst
föreställningen Musikaliska Möten i fjol där vi blandade musiker, dansare och
videokonstnärer. Jag bifogar några korta videoklipp från konserten och hoppas på återhörande
om ni behöver musik eller ljuddesign i någon form i ert projekt "Free applied art"

MVH

Peter Halvordsson
www.musicalimages.se
0768 337982



From: ROBERT KARLSSON [robert.karlsson.gu@steneby.se]
Sent: den 20 februari 2008 14:31
To: Urban Jansson
Cc: Liss Annika Söderström
Subject: Projekt: Free applied art

Hej, Urban!

Tack för visat intresse för projektet: free applied art.

Vi ber om ursäkt för att det tagit tid att svara på ditt mail.
Projektet är under uppstart och det är svårt att i nuläget säga vilken/vilka 
delar som skulle passa att involvera estetiskaprogrammet i. Men vi kommer 
absolut att överväga att blanda in fl er aktörer i specifi ka delar. Det är 
troligen aktuellt först i slutet på sommaren eller början av hösten.

Vi ber att få återkomma.

Med vänliga hälsningar
Robert Karlsson/ assistent inom projektet: Free applied art

>>> “Urban Jansson” <urban.jansson@stromkulle.bengtsfors.se> 02/04/08 
>>> 3:37 em >>>
hej Liss-Annika
jag kontaktar dig i egenskap av lärare på Estetiskaprogrammet på 
Strömulleskolan i Bengtsfors. jag var med på Steneby då du presenterade 
projektet free applied art (då i egenskap av Not Quite representant)Jag har 
några tankar om att engagera mina gymnasieelever i någon del av projektet.
jag tror att det skulle kunna vara ett bra sätt att förankra projektet i 
bygden. många av mina elever har sina rötter i bygden och får dom vara med i 
utformningen av det lokala offentliga rummet kan det bidra till att utveckla 
den positiva identifi kationen med Steneby.hur ser du på saken?
mvh
Urban Jansson 
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Kommunstyrelsen

Inbjudan till tävling om utsmyckning av Utvecklingscentrum +

Hösten 2007 togs Bengtsfors nya Utvecklingscentrum + i bruk efter fl era års förberedelser och planering. 
Utvecklingscentrum+ rymmer lokaler för Bengtsfors Utvecklingsbolag AB, möteslokaler för näringslivet, 
föreningar och organisationer, lokaler för kommunens vuxenutbildning samt nystartade företag. Utveck-
lingscentrum+ är också en symbol för det nya Bengtsfors kommun som växer fram efter de hårda om-
struktureringar som näringsliv och arbetsmarknad genomgått under de senaste 10 åren.  Fastigheten är 
strategiskt och naturskönt belägna i centrala Bengtsfors mellan Upperudsälven och Dalslands Kanal.

 Utvecklingscentrum+ ska vara en kreativ och inbjudande mötesplats präglad av öppenhet och framtids-
tro. Genom sin miljö ska Utvecklingscentrum+ stimulera till nytänkande och spännande och utvecklande 
möten mellan företagare, entreprenörer, studenter och offentlig verksamhet.

För att samla information och underlätta för entreprenörer, företagare, studerande och människor som vill 
utveckla företagsidéer har en informationsdisk efter konceptet One Stop Shop byggts upp. Detta är viktig 
basfunktion för den service som snabbt och enkelt ska ges till besökarna.

Under hösten 2007 inledde Bengtsfors kommun ett samarbete med Stenebyskolan med syfte att lyfta fram 
Stenebyskolans betydelse för kommunens och landskapets utveckling. En idé som diskuterades med rektor 
Lena Lindhé och professor Liss Annika Söderström var att anordna en tävling kring konstnärlig utsmyckning av 
Utvecklingscentrum +. Syftet skulle vara att låta skolans masterselever tävla med ett antal etablerade konstnärer 
som en extra krydda och stimulerande utmaning i utbildningen. 

Vi inbjuder nu till en tävling enligt bifogade tävlingshandlingar. Välkommen att delta!

Med vänlig hälsning

Solveig Andersson

Kommunchef

               





Preliminär växtlista GVT    280808

Dalsland är växtzon 3

TRÄD

Malus sargentii stamträd vitblom rödfruktig, Eskilstuna E-plantaCoSh110 pris 598kr, Co 100-125 

pris 925kr zon 1-5

eller paradisäpple Professor Sprenger stamträd vitblom,gulfruktig CoSh 90/110 pris 449 kr zon 1-5

(prydnadskörsbär på gränsen till härdighet)

Zelkova, Flerstammig, Co/Sh 8-10 pris 1.795kr, 150/175 pris 632kr zon 1-3

Rönn Sorbus Carmencita, fl erstammig Co Th 150/175, pris 798kr, zon 1-5

HÄCKAR

Måbär, Ribes alpinum, 100 häckplant 1.950kr

Liguster, Ligustrum vulgare100st 1.950kr, zon 1-4

Per kvadratmeter antal :

BUSKAR

Under träden i slänten : Euonymus fortunei, båda vintergröna :

Emerald Gaiety vitvar. à 119kr, eller Emerald´nGold gulvar.

Runt podium Rosa ”Swany”, vitblom, höjd 60cm, spridn 2m

Antal per kvadratmeter :

KLÄNG

Vid stängsel som omgärdar det öppna vattnet :

Lonicera caprifolium, äkta kaprifolvit tidigblom vit, &/eller periclymenum Serotina, senblom,vit/röd-

pris ca 95kr/st



LÖKAR

Kan tex tillsammans med barn planteras fl er varje höst 

På alla planteringsytor vitblommande större lökväxter  

Stora delen :

Leocojum Vernum, Snöklocka

Ev kan vit hög Allium planteras här också

Tulipa Spring Green

Tv om blivande grind :

Vita narcisser Poeticus

Runt malus i de städsegröna buskarna :

Vit påsklilja Thalia

Runt Zelkova :

Vit påsklilja med gul tratt

I häckarna :

Blåvit Chionodoxa + snödroppar

Under rosenbuskar runt podium :

Anemone Blanda White Splendour, vita krocus, vit pärlhyacint

Ev i hörnor där häckar möts :

Lilium regale och Casablanca. Regale blommar tidigare än Casablanca. Väldoftande

Ev behövs någon/några buskar i ”spetsen” vid vattendraget och eller Artemisia Ludoviciana ”Silver 

Queen”, eller Anaphalis Triplinervis som kontrast till de gröna häckarna.Dessa växter är extremt 

torktåliga, vilket är bra i det solig läget.

Under träden kan ev planteras några höstblommande, småblommiga astrar, tex Aster Horizontalis, 

eller Aster Ericoides Herbstmyrtle.

Alla förekommande priser är tagna från ZETAS katalog

Alla vedartade växter kan med fördel planteras under hösten, likadant med lökar.

Alla perenner planteras under våren, så tidigt som möjligt.



SKÖTSEL

Vem tar hand om att vattna in nyplanterade växter första året tills de etablerat sig ?

Vem klipper häckarna en gång/år ?

Vem rensar planteringarna tills marktäckarna vuxit ihop och rensning inte behövs ?

Vem ser till att platsen städas från skräp ?

Var ska vi ta vatten ifrån ?

Papperskorg/askkopp ?







Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete

Johan Öberg

ANSÖKAN OM MEDEL FÖR KONSTNÄRLIGT UTVECKLINGSARBETE 

Budgetåret 2008
NKU/JÖ till handa senast den 26 oktober 2007

Namn (projektansvarig)       Liss Annika Söderström ____________________________________________________________
_______________

Adress                                    Bellmansgatan 26 , 118 47 Stockholm _________________________________________________
_________________________________________

Jag nås enklast på följande emailadress och följande telefon    liss@comhem.se.    0734 34 61 10,  08 644 85 33 ___________
________________________________

Namn på ev medsökan-
de______________________________________________________________________________________

Institution för förläggning av projektet                            HDK STENEBY ,Göteborgs, universitet ________________________
______________________________________  

Projekttitel                                                                          Free Applied Art ___________________________________________
____________________________________________

❑ Samarbetsprojekt       X❑ Fortsättning på tidigare stött projekt ❑  Pilotprojekt

❑ Jag samtycker till att de personuppgifter som lämnas i ansökan får registreras i en databas i enlighet med 

bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL).  

______________________________________________________________________

    Underskrift projektledare



Syftet (målet med projektet) - gärna i att-satser

Hur kan projektet bidra till att utveckla utbildningen inom institutionen-högskolan-fakulteten?

  Att med konstnärliga insatser synliggöra en plats , Dals Långed ,Sträckan från Steneby till Kon-

sum .

 Att genom konstnärliga insatser göra platsen unik, - en konstplats, öka kvaliteten och därmed höja 

intressenivån. 

Att genom projektet skapa ett långsiktigt samarbete mellan Steneby, kommunen,studenter och 

lokalbefolkning.

 Att få alla intresserade och involverade i de olika projekten i detta projekt men också i de projekt 

som kan utvecklas ur detta, t e x skolor, företag och andra arbetsplatser, föreningar mm.

Att genom början i detta projekt i och runt Steneby utöka området, först mot Bengtsfors och sedan 

allt vidare utåt.

Att medverka till att alla i kommunen, genom sin medverkan i projektet, kan känna stolthet över sin 

hembygd, unik i Sverige.

Att, eftersom Dals Långed är en ort man lätt ”rinner igenom”, förändra platsens karaktär genom oli-

ka konstnärliga insatser, så att besökare stannar upp och blir intresserade, göra orten attraktiv för 

nyinfl yttning och återfl yttning , locka unga människor att stanna kvar och attrahera nya besökare 

genom sin unika utformning.

Att göra studenterna intresserade och aktivt deltagande i processen och därmed få insikt  i sam-

hällsplanering, samhällsproblem,kommunens arbetssätt mm ( se rapport)

Att genom samarbete med utbildningen 3D animation och konstnärlig gestaltning / Agneta 

Andrén,Högskolan väst, stationerad på Steneby, använda 3D-bygge/animering i processen för 

kommunikation mellan olika aktörer/involverade lokalt och globalt i en interaktiv dialog.



Genomförandebeskrivning (hur syftet/målet skall uppnås) 
(visuella och/eller auditiva referenser kan bifogas separat)

  Projektets genomförande är tänkt att löpa över tre år, uppdelat i tre etapper. 
Projektet delas in efter de tre platser som utsågs under KU-konferensen i maj 07, ( se rapport)
1. Steneby:s område – över vägen mot kårhus och utsällningshus ,över järnvägen och ned till 
vattnet. 
2.  Funkishuset( förr kallat elevhemmet) skolans äldsta byggnad från 1938 ,med 
matsal,konferensrum studentrum samt gästrum 
3. ”Brända tomten” nedanför Konsum.
Etapp 1, som ska genomföras under 2008 är plats nr3, Brända tomten, som kommunen har ansla-
git medel till för främst markarbeten. 
Denna plats är tänkt att utgöra en scen för utbytbar konst, för att alltid spegla nuet,gjord på Sten-
eby. 
Platsen utformas som en mötesplats, med sittplatser som helst görs på Steneby och ska fungera 
som en markör för att här börjar/slutar ett område för konst.

Etapp 2 rör området vid skolan,plats 1, som ska knyta ihop skolans olika delar, göra det tydligt 
till ett sammanhängande område över vägen samt fungera som den andra markören för början/
slut på konstområdet. Här kan med fördel experimentell verksamhet äga rum, projekt och projek-
tredovisningar av olika slag, en dynamisk plats för konst.

Etapp3 består i att rusta upp och återställa funkishuset ,skolans äldsta byggnad, byggd för Sten-
ebyskolan 1938. Fasaden förvanskades under landstingets tid, b l a sänktes fönsterhöjden rejält i 
matsalen, fl aggstängerna och de utvändiga markiserna togs bort och pelarna plåtkläddes och den 
helglasade fönsterpartiet mot 1:a balkongen sattes igen. Här kan fl er fi nansiärer på orten kontak-
tas för genomförandet. Skolan skulle själv kunna stå för den invändiga upprustningen/återstäl-
landet. Byggnaden är ett unikum i bygden och skulle i återställt skick kunna attrahera intresserade 
besökare. I anslutning till byggnaden, eller på andra sidan vägen kan en plats för aktuell konst 
utformas. .……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

 För att initiera och förankra projektet ska jag hålla en öppen föreläsning( dvs berätta om projektet) 
dels på Steneby, dels i Bengtsfors och på andra viktiga platser, för att få så många som möjligt 
intresserade och involverade. ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Jag har för avsikt att söka KU-medel för detta projekt varje år under tre år, med denna ansökan 
som den första, etapp 1.

Anledningen till att jag i denna ansökan ansökt om så mycket medel för landskapsarkitekt/arkitekt 
är att jag vill få till ett helhetsgrepp på hela området från början, för att formulera en plan som alla 
intresserade/ involverade kan enas om. Hennes/hans medverkan kommer därför att vara störst i 
denna första etapp. 



   Bilagor : 

1.Rapport KU-konferens maj 2007  ” Free Applied Art ” samt bilagor 

2.Kommunens avsiktsförklaring 

3.Karta över Dals Långed …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

  

  …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

   ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

Redovisningsform, dokumentation och utvärdering. 

Tidpunkt då projektet beräknas vara slutfört.

  …Etapp 1 , ” Brända tomten” beräknas vara färdigställd 2008. Projektet kan redovisas i bildform, 

CD eller video, föreläsning och skriven rapport , samt invigning på plats med fest. Utställning i 

Konsthallen är också ett bra sätt. 



Kostnadsberäkning för projektet

Kostnader för material, ev. hyra för speciella lokaler, resor, doku- 280.000 …………………kr

mentation, redovisning, utvärdering etc.

Specifi cera kostnaderna så långt det är möjligt! 

Resor………………………………………………………………………

10.000…………………………………………

Arbete i egen ateljé…………………………………………………

8.500……………………………………………………………… 

Digital kamera) alt video…………………………………………

5.000………………………………………………………………………

Färgskrivare………………………………………………………………

5.000…………………………………………………

Förbrukningsmaterial…………………………………………………

1.500………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Markarbeten mm……………………………………………………

250.000……………………………………………………………

Kostnad för arvode för extern deltagare i projektet, samt för medsökande 

(som ej även är behörig som projektansvarig). Beräkna tim-

arvode inkl totalt löneomkostnadspålägg (LOP=55 %).



Extern deltagare        Landskapsarkitekt/arki-
tekt………………………………………………………………

…………………………………Assis-
tent………………………………………………………………………………

Timarvode kr…1.200……x antal timmar…40…=48.000………… x 1.55 (LOP) 
=+……74.400………………………kr
Timarvode kr…130…x antal timmar…160………=20.800…… x 1.55 (LOP) + 
…32.240………………………kr

     
Medfi nansiär i projektet (extern fi nansiär, egna institutionen eller 
annan institution)

  …Stifelsen Stenebyskolan medverkar till att förverkliga projektet genom stödfi nansiering för en 
projektanställning för genomförandet.

…Bengtsfors kom-
mun……………………………………………………………………………………………………………..

Förväntat bidrag från medfi nansiär            - 
…250.000…………………………kr

 Delsumma = …135.640………………………kr 
Institutionens ersättning för administrativa utgifter i samband 
med projektet (arbetsrum, telefonkostnader, utskrifter etc). 
Ersättningen motsvarar 8 % av delsumman Beräknas; delsumma x 0.08.      
   + …………10.852…………………………kr

BEGÄRDA KU-MEDEL (summan förs in på sid 1) TOTALT = 
…146.492.00…………………kr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andel av projektansvarigs tjänst som avsätts för projektet   6,5…….% av en heltid-
stjänst
Andel av medsökandes (behörig som projektansvarig) tjänst
som avsätts för projektet       ………...% av en heltidstjänst

OBS! Den som erhåller KU-medel för 2008 har att redovisa dessa före 20081231. Uppskov med 
redovisning kan sökas hos dekanus och beviljas med högst 6 mån. Uppskovsansökan ska ske 
skriftligen och innehålla en motivering till varför uppskov bör ges.










