
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kallelse Rådet för Konst och offentlig miljö 
Tid Tisdagen 13 september kl. 9-11 
Plats Kommunhuset, rum Sandö  
Ordförande Ragnhild Selstam 

  
Ärende  Föredragande 

 1 Mötets öppnande                       Ragnhild 

2 Senaste mötesprotokollet Ragnhild 

3  Ekonomi Carl 

4     Plan för kommande utsmyckningar /uppföljning Carl 

     5 Konstpolicy                                                                                         Carl/Britt 

     6 Samverkan Sotenäsbostäder 1% regel / tjänsteskrivelse Carl/Britt 

    7 Våra Rum Carl 

     8 Granitkusten-Stenens- Hus- Gerlesborgsskolan, Udden Carl/Britt/Ragnhild 

     9 Claes Hakes skulptur info Carl 

    10 Konferenser  

    11 Övriga frågor; rondellen Hunnebo Lera  

    12   Nästa möte    

    13               Mötets avslutande  
 
Välkommen! 
 
Ragnhild Selstam 
Ordförande 
 



 
Protokoll Rådet för Konst och offentlig miljö  
Datum 2022-09-13   Tid 9-11.00 
 
Deltagare Ragnhild Selstam ordförande   
                 Håkan Von Dolwitz, Succkie Gunnarsson, Carl Forsberg,      
                 Britt Wall 
 
Plats          Kommunhuset, Sandö 
 
 
1 Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
2 Senaste mötesprotokollet läggs till handlingarna utan anmärkning. 
 
3 Ekonomi, ärendet angående medel till Rådets löpande verksamhet kommer att prövas av 
kommunstyrelsen efter det att en konstpolicy finns på plats. Det finns ca 300 000 kr kvar på 
kontot då alla upparbetade utgifter är betalda. 
 
4 Planerade utsmyckningar, Smögenparkens skulptur är invigd och uppskattas av parkens 
besökare. 
Bovallstrand:  utsmyckningen ska samordnas med projekteringen för hela torget. Tekniska 
avdelningen har tagit fram ett gestaltningsförslag för torget. Fyrbodalprojektet Våra Rum 
stödjer oss i processen med den konstnärliga utsmyckningen och ett medborgarmöte kommer 
att hållas den 13 oktober. 
 
Väjern: Friska Vindar önskar att få anlagt en grillplats samt en skylt vid Myrkällan. Britt tar 
kontakt med föreningen. Beträffande hamnplanen på Väjern så bör den påbörjade detaljplanen 
i området ta hänsyn till hur området ska gestaltas. 
 
Femårsplanen bör uppdateras och ett nytt objekt bör startas upp parallellt med Bovallstrand 
och Väjern. Britt och Carl skickar ut förslag inför nästa möte. 
 
Viktigt att de som är ansvariga för verksamheterna som berör Rådets område inom 
bygg/tekniska är representerade i Rådet. Håkan Von Dolwitz kontaktar Fredrik Torstensson. 
 
 
5 Arbetet med att ta fram en konstpolicy pågår. Britt skickar ut förslag inför nästa möte. 
 
6 Beslut om att involvera Sotenäsbostäder gällande 1% regel kommer att tas upp på ksau den 
26 oktober. 
 
7 Våra rum kommer att hålla möten med företagare och medborgare i Bovallstrand avseende 
utsmyckningen av Bovallstrands torg under oktober månad.  
 
 
8 Granitkusten planerar att skapa berättarbänkar efter modell från Ekomuseum Bergslagen. 
Dessa kommer att placeras ut på fem platser vilka utses genom en tävling. VGR stödjer 
projektet med 300 000 skr. 



Gerlesborgsskolans har fyllt studieplatserna inför läsåret. En omställningsprocess pågår för en 
positiv utveckling av skolan. Johan Wingestad är både verksamhetsledare och ordförande i 
Gerlesborgsskolans stiftelse. 
 
Udden Skulptur har inte uppskattats i år som tidigare år. KKV har avsagt sig kommande 
ansvar för utställningen. Det finns planer på eventuella lösningar men det är inte troligt att de 
kan genomföras inför kommande säsong. 
 
Insamlingsstiftelsen Stenens Hus närmar sig nu dagen för bildande. Förslag på stadgar, 
styrelse och andra viktiga dokument är på plats. Återstår att besluta om dag och tid för upprop 
och bildande. 
 
9 Claes Hakes skulptur är nu inköpt av Sotenäs kommun. Finansiering har skett i samverkan 
mellan Hunnebostrands Samhällsförening och Sotenäs kommun. Verket ska föras in i 
konstregistret och skötselplanen för kommunens utekonst. Viktigt att utekonsten kommer in i 
kommunens kartmaterial Geosecma som till delar är publik. 
 
 
10 Övriga frågor:  ett förslag har kommit angående utsmyckning av rondellen vid Hunnebo 
Lera. Trafikverket har inte för avsikt att utsmycka rondellen. Beslutas att se om det går att få 
till en vacker blomsterrabatt i rondellen.  Britt kontaktar Maria Josefsson angående förslag på 
utförande. 
 
Beslutas att trycka upp en ny upplaga av befintlig gåva som ges till de som vigs borgligt i 
Sotenäs. 
 
 
11 Konferenser:  Barnperspektivet i offentlig gestaltning den 7 december i Trollhättan 
 
12 Nästa möte är den 15 november kl. 9-11 
 
13 Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
Ragnhild Selstam                  Britt Wall  
Ordförande                            Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


