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Nätverksträff  

Hur synliggör vi offentlig konst och gör den mer 
tillgänglig för medborgarna? 

Varmt välkomna på en nätverksträff om offentlig konst måndagen den 30 oktober. Värmdö 

kommun, Kultur- och fritidsavdelningen bjuder in FSKFs medlemmar till ett samtal kring 

arbete med offentlig konst. Hur ska vi synliggöra konsten? Vilka utmaningar finns kring 

uppdrag där målet är att medborgarna skall kunna få en ökad upplevelse och mer information 

om kommuners konstsamlingar och offentlig konst? 

Program: 

Kl.10.00 - 10.15 Inledning. Fredrik Nornvall, chef Kultur- och fritidsavdelningen 

Värmdö kommun, hälsar alla välkomna 

Kl. 10.15 - 10.30     Värmdö kommuns konstsamling – utmaningar kring vårt uppdrag 

att synliggöra offentlig konst. Heidi Trakowski, utvecklingsledare 

kultur Värmdö kommun 

10:30-11:00 Rundvandring i Skogsbo, visning av ett urval av Värmdö      

kommuns konstsamling som omfattar ca 600 verk och till stor del 

består av samtidskonst  

Kl. 11.00 - 11.15                        Paus, kaffe och smörgås 

Kl. 11.15 - 12.30                Gemensam diskussion utifrån rubrikens frågeställning 

Datum:  Måndag 30 oktober 

Plats:                                   Gustavsbergs kommunhus, SER DU på andra sidan av vägen där 

bussen stannar. Anmäl dig i receptionen. Kontaktperson: Heidi 

Trakowski. 

Tid:                                    10.00 - 12.30 

Kostnad:                            Ingen kostnad 

Anmälan: Via www.fskf.nu/anmalan ange kursnummer 17308 

http://www.fskf.nu/anmalan
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Målgrupp: Konstansvariga, kulturmiljöansvariga, kulturchefer, 

kultursekreterare, tjänstemän som arbetar på stadsbyggnadskontor, 

gatu- och parkförvaltning, kulturutveckling och samhälls- och 

demokratifrågor med flera. 

 Adress:  Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg 

Vägbeskrivning:                 Med buss 474 från Slussen tar det ca 30 min. Kliv av vid 

hållplatsen som heter Skogsbo, första efter Gustavsbergs centrum. 

Om du kommer med bil, säg till i receptionen att du parkerat 

utanför på p-platsen för gäster.  

Har du några frågor?  

Frågor gällandenätverksträffen kan du ställa till Ingela Hermansson, Samordnare för 

Arbetsgruppen för kulturfrågor, Fskf. E-post: ingela.hermansson@sigtuna.se , tel: 073-666 32 

59. 

Vid återbud kontakta kurssamordnare. Anmälan är bindande.     

Välkomna! 
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