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Uppdragsprogram  

FISKSÄTRA MÖNSTERARKIV & SKYLTNING 

 
En vidareutveckling av projektet Fisksätras mösterarkiv, till att gälla skyltning som 
hjälper personer som kommer från Saltsjöbanan att orientera sig. 
 
 
 
 
Bakgrund:  
I Fisksätra, Nacka kommun har projektet Fisksätra mönsterarkiv pågått sedan 2007. Det 
initierades av Statens konstråd tillsammans med Nacka kommun och Stena fastigheter och 
har drivits av konstnärsduon WiklundWiklund. Detta har utmynnat i flera avknoppningar och 
delmoment genom åren. Se mer här: http://fisksatramonsterarkiv.com och 
http://wiklundwiklund.com 
 
Vidare utveckling för att synliggöra arkivet:  
2014 var Barbro Bolonasso, dåvarande chef på Fisksätra bibliotek, initiativtagare till att 
Fisksätra mönsterarkiv skulle få en tydligare hemvist. Stena fastigheter, Öppna konsten och 
WiklundWiklund undersökte gemensamt dessa möjligheter vilket ledde fram till en prototyp 
för en fristående pekare som bl.a. leder till projektets hemsida, och dels en omfattande 
satsning för att byta ut den befintliga gatuskyltningen med nya skyltar där mönster och 
kulörer från de berörda adresserna närvarar.  
 
Detta delmoment: 
Som en utveckling av detta har man uppmärksammat möjligheterna som finns för en ny 
skyltning i anslutning till saltsjöbanan, så att det blir enklare att orientera sig i området för de 
som kommer från det hållet. Konsten att skapa stad och Smart kreativ stad har valt att 
samarbeta för att finansiera detta arbete som då skall drivas av WiklundWiklund. Stena 
fastigheter och Öppna konsten i Nacka kommun fortsätter i rollen som projektledare. 
 
Avsikten med detta dokument är att tydliggöra projektets idé, parternas roller samt metoden 
för att uppnå projektmålet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. 1 Försättsblad: Bakgrund, Vidare utveckling med skyltning, Detta delmoment 
s. 2  Samverkan: WiklundWiklund, Kulturhuset Dieselverkstaden, Konsten att skapa stad 
s. 3 Samverkan: Smart kreativ stad, Stena fastigheter, Övriga parter 
s. 4 Syfte och mål, Tidsplan, Placering, Budget
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SAMVERKAN 
 
Detta är ett samarbetsprojekt. Samtliga parter skall godkänna styrdokument och får möjlighet 
att delta i huvudsakliga delmoment som t.ex. vid skisspresentation. Avsikten är att 
samfinansiering och samverkan skall öka möjligheten för konsten i Fisksätra. Alla parter bör 
vara tydliga med detta när man informerar om projektet och i officiella sammanhang (inkl. 
Facebook, odyl) bör man om möjligt framhålla samtliga parters logotyper, inkl. EU’s. Tex:  
 
 

 
 
WiklundWiklund är den konstnärsduo som arbetat med Fisksätra mönsterarkiv sedan 2007. 
Projektet har löpande växt med nya delmoment och det senaste är att översätta 
mönsterarkivet till gatuskyltarna i Fisksätra. Avsikten är nu att WiklundWiklund uppdras att 
skapa den skylt detta uppdragsprogram avser. 
Roll: 
Kontakt: 
 

Konstnärer 
Katarina Wiklund, 070-259 52 87, katarina@wiklundwiklund.com 
Susanna Wiklund, 070-962 47 09, susanna@wiklundwiklund.com 

 
 

 
 
Kulturhuset Dieselverkstaden ansvarar för den offentliga konsten i Nacka kommun på 
uppdrag av kulturnämnden. Detta enligt en vision och strategi som utgår från styrdokumentet 
”Öppna konsten”, antaget i kommunfullmäktige 2010. Enligt denna skall den permanenta 
konsten nå alla som vistas och verkar i Nacka kommun. 
Roll: 
Insats: 
 
Ansvarig: 
Kontaktperson: 
Övrigt: 

Projektledare 
Detta moment: Projektledning, konstkonsult. (Tidigare: 42 250 kr + 
moms för synliggörande av arkivet)  
Nanna Leth, 070-431 90 70, nanna.leth@nacka.se 
Konstkonsult Po Hagström, 070-556 36 79, pohagstrom@gmail.com 
Ett avtal skrivs mellan Öppna konsten i Nacka och WiklundWiklund 
rörande detta projekt. 

 
 
 

 
 
Konsten att skapa stad står för medskapande, konst, kultur och konstnärlig kompetens som 
resurser för ökad innovationskraft och hållbarhet i stadsutvecklingen i Nacka kommun. 
Arbete vilar på fyra strategier: Ansvarsfullt och hållbart; Mod, kreativitet och innovation; 
Tillsammans i samspel; Välkomnande under tiden.  
Roll: 
Insats: 
Ansvarig: 
Kontaktperson: 
Övrigt: 

Samarbetspart Repetition, mönster, rytm; finansiär 
100 000 kr + moms 
Katarina Fredrika, 072-312 26 55, katarina.fredrika@nacka.se  
Lena Lagerlöf, lena.lagerlof@nacka.se 
Fakturering m post senast dec 2016: Nacka kommun, Ansvar 20000, 
projekt 20000323, Ref: Katarina Fredrika, Box 50546, 202 50 Malmö  
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Smart kreativ stad är ett projekt med fokus på rörlig bild, digitala media, innovation och 
stadsutveckling i Stockholmsregionen. Projektet drivs av Filmregion Stockholm-Mälardalen i 
samarbete med medlemmar och partners inom ett brett spektrum av branscher. Ett av 
projektets satsningar gäller Fisksätra med fokus på mönster. 
Roll: 
Insats: 
Ansvarig: 
Övrigt: 

Projektansvarig Repetition, mönster, rytm; finansiär 
50 000 kr + moms 
Geska Brecevic, 070-990 37 55, geska.brecevic@frsm.se  
Fakturering efter 15/12 2016: Filmregion Stockholm-Mälardalen, Smart 
Kreativ Stad, Att. Geska Brecevic, Greta Garbos väg 11, 169 40 Solna. 
Org.nr: 556753-7583, Betalningsvillkor: 30 dagar 
Ett separat avtal skrivs mellan Smart kreativ stad och WiklundWiklund, 
där summan 50 000 kr + moms kommer anges som arvode för 
genomförande. 

 
 
 

 
 
Stena fastigheter vill med innovativ nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd vara 
med och forma framtidens boende. Sedan 90-talet verkar Stena i Fisksätra och förutom 
traditionell fastighetshantering arbetar man även med en relationsförvaltning. Man arbetar för 
närvarande med WiklundWiklund för att skapa nya väggskyltar i området. 
Roll: 
Insats: 
 
Ansvarig: 
 

Fastighetsansvarig i området 
Detta moment: Eventuellt stöd vid installation mm. (Tidigare: 42 400 kr + 
moms för synliggörande av arkivet)  
Sarah Pettersson, sarah.pettersson@stena.com 
 

 
 
 
 
 
  
ÖVRIGA PARTER: 
 
Anna Ellare, planarkitekt Fisksätra, Nacka, skall informeras löpande om verksamheten. 
070-431 98 80, anna.ellare@nacka.se 
 
Helena Joseph, kommunikatör Nacka, skall informeras löpande om verksamheten. 
070-431 86 36, helena.joseph@nacka.se 
 
EU Europeiska regionala utvecklingsfonden 
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SYFTE OCH MÅL 
 
• Skylten är ett konstverk och skall betraktas som detta. Information för Saltsjöbanans 

resenärer skall vara behjälplig. Kombinationen konst och praktisk information skall alltså 
fungera. 

• WiklundWiklund skall även undersöka möjligheterna till en orienteringstavla som 
kompletterar nämnda stolpes funktion. 

• Avsikten är att detta arbete skall utgå från WiklundWiklunds tidigare arbete med 
skyltning, samt från den prototyp som redan skapats för en solitär pelare med flera 
pekande skyltar, inklusive integrerad belysning. 

• Placeringen av denna stolpe skall förankras hos Stena Fastigheter. 
• Vilka riktningar samt övrigt innehåll dessa skyltar skall peka ut förankras med Stena 

Fastigheter och Nacka kommun. 
• Verket skall inkludera någon slags belysning. 
• WiklundWiklund skall undersöka möjligheterna för rörligt ljus, rörlig bild och/eller ljud för 

detta verk. Detta måste i så fall rymmas inom given budget och skall fungera för skötsel 
och underhåll. 

 
 
 
 
TIDSPLAN 
 
2016 okt  
2016 nov/dec  
2017 senast juni 
 

Projektet definieras av parterna. 
Skisspresentation. Genomförandefasen inleds. 
Installation, invigning, besiktning, utvärdering  

 
 
 
PLACERING 
 
Verket skall placeras på en plats så att resenärer från/till Saltsjöbanan skall kunna navigera 
lättare i området. Den exakta placeringen diskuteras fram tillsammans med Stena 
Fastigheter. Om verket föreslås placeras på kommunal mark kan Öppna konsten bidra till 
den erforderliga kommunikationen.  
 
 
 
 
 
BUDGET 
 
Tidigare delmoment: synliggörande av arkivet 84 500 kr 
Detta moment: Arvode genomförande 50 000 kr 
Detta moment: Genomförande material, teknik, 
installation, försäkringar, etc.  

100 000 kr 

Eventuell assistens, Stena fastigheter Enl. ö. 
 
Summa 

 
234 500  kr 

 


