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Salabostäders hemsida 2019-07-02: 

 

Konst på Åkra 
 

Inom Åkraområdet pågår sedan flera år tillbaka ett större stamrenoveringsprojekt. I enlighet med 

Sala kommuns ambition om att varje större projekt skall innehålla konstnärlig utsmyckning har 

också vi därför som ambition att avsluta varje del med ett nytt konstverk.  

Vi har valt att använda en konstform som kallas muralmålning. Konstnären heter Wild Drawing 

(WD) och utgår från Grekland.  Inom Åkraområdet har vi nu tre målningar som återfinns på 

Berggatan 7, Åkragatan 10 och Åkragatan 2.  

Kommunens mål är att en del av projektbudgeten ska gå till den konstnärliga utsmyckningen. Inom 

Salabostäder har vi valt att lägga oss på en låg nivå. Vi finner det svårt att motivera den 

kostnadsökning det skulle medföra för oss och det hyrespåslag det skulle innebära för våra 

hyresgäster att satsa stora pengar på konst. Konstverken på Åkraområdet står för ungefär en 

promille av den totala projektbudgeten.  

Motiven vi har fastnat för heter Pianists room, Childhood och Purple dream och vi hoppas de 

ska tilltala många och skapa ett trivsamt intryck av området. 

     

  

https://www.google.se/maps/place/59%C2%B055'18.4%22N+16%C2%B035'26.2%22E/@59.9217737,16.5884333,546m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x465e12b87a7caa8b:0x8a6037c9741b3c88!2sBerggatan+9,+733+35+Sala!3b1!8m2!3d59.9223479!4d16.59026!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d59.9217715!4d16.5906216
http://wdstreetart.com/
https://www.instagram.com/wd_wilddrawing/
https://www.facebook.com/WDstreetart/
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Sala Allehandas hemsida 20 september 2018: 

Muralmålning pryder hel vägg på Åkra – ska 

profilera bostadsområdet 
De som har kört på Ringgatan vid Åkra den här veckan har antagligen sett att det 

på en gavel på ett av hyreshusen börjar växa fram ett stort konstverk. 

Muralmålningen täcker en hel vägg ut mot Ringgatan. 

 

 

Arbetet med att måla konstverket på Berggatan 9 har pågått hela veckan.  

Det ska vara klart fredag den 21 september. Bild: Mikael Stenkvist 

 

Det var i söndags som en konstnär började jobba med en muralmålning på gaveln mot Ringgatan på 

Berggatan 9. 

Konstverket ska vara klart fredag den 21 september, alltså en knapp vecka senare. 

Det är Salabostäder som har beställt konstverket som kommer att pryda i stort sett hela väggen. 

– Vi har fått önskemål från kommunen om att satsa på offentlig konst när vi gör större projekt, 

säger Salabostäders vd Bernard Niglis. 

När det pågående projektet med att renovera lägenheter på Strandvägen är klart kommer hyreshusen 

på Berggatan att stamrenoveras.  

Hur kommer det sig att ni satsar på ett konstverk i den här formen?  

– Vi har funderat på hur vi gör det offentligt. Tidigare har vi bland annat satsat på skulpturer men 

nu ville vi prova ett nytt grepp, säger Bernard Niglis. 

 

https://www.salaallehanda.com/artikel/vastmanland/sala/miljoner-i-bidrag-gar-till-salabostaders-hyresgaster-efter-renovering
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Bild: Mikael Stenkvist 

 

Tanken med konstverket på Berggatan är att det ska profilera Åkra. 

– Och även skapa en känsla för området som hyresgästerna bor på. 

Att det blev just Berggatan 9 för den här målningen är att det syns bra utifrån och kan locka in fler i 

området. 

– Tanken är att det ska skapa intresse. Det kommer också att bli fler projekt inne i området, säger 

Bernard Niglis. Men i vilka former de blir är inte bestämt. 

– Vi efterlyser de som är intresserade av konst på Åkra, vi vill ha en grupp för att diskutera konsten. 

Den stora väggmålningen på Berggatan 9 blir omkring 100 kvadratmeter stor. 

 

 

Bild: Mikael Stenkvist 
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Bild: Mikael Stenkvist 

 

Har ni varit med och påverkat motivet?  

– Vi har haft önskemål om att man ska se in i ett hus. 

Konstnären integrerar formen i bilden. Fönstren blir som bildskärmar som slingrar sig bakom en 

kvinna som sitter inne i huset. 

– Det är häftigt, konstverket skapar tankar, säger Bernard Niglis, som inte vill berätta hur mycket 

pengar Salabostäder lägger på konstverket. 

– Men det är mindre än en procent av projektet med stamrenovering på Berggatan. 

 

Mikael Stenkvist 

mikael.stenkvist@mittmedia.se   

  

mailto:mikael.stenkvist@mittmedia.se
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Sala Allehanda 3 oktober 2018: 
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