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I Stockholm stad finns det ca 18 000 så kallade teknikskåp, eller mer populärt 

elskåp. De misspryds ofta av klotter och varje år kostar skadegörelse på elskåp 

stora summor för staden. Forskning visar att om stadsmiljön är inbjudande och 

trivsam så ökar tryggheten och skadegörelse minskar.  

 

Bolaget Fortum i Stockholms stad anordnade år 2010 tävlingen ”Konst på el-

skåp”. Elskåp över hela Stockholm stripades om och alla som ville vara med 

och göra dem vackrare fick vara med. Alla som ville kunde ladda upp sitt 

konstverk på fortum.se och samla röster genom facebooksidan ”Konst på el-

skåp”. Kampanjen spred sig i bloggar, twitter, tidningsartiklar, TV och radio. 1 

210 bidrag kom in och 179 000 personer röstade fram 30 vinnare som sattes 

upp på elskåp runt om i Stockholm. 

 

Därefter bjöds Stockholmarna in till världens första elskåpsvandring och ver-

nissage hölls på Stockholms Centralstation där Fortums Kulturpris delades ut. 

”Konst på elskåp” deltog också i Guldägget - Sveriges äldsta och största kom-

munikationstävling – och vann diplom inom kategorin media år 2011.  

 

Detta var sammantaget ett väldigt lyckat och spännande arrangemang som 

många stockholmare engagerade sig i och ännu fler stockholmare minns som 

något positivt. Det vore därför roligt om Stockholms stads Kulturnämnd kunde 

initiera och ansvara för någon form av fortsättning på detta initiativ i samar-

bete med Stockholm Exergi. Det skulle även kunna vara en del av Stockholms 

stads trygghetssatsning då det är något som kan engagera och involvera många 

människor på ett positivt sätt samtidigt som det kan bidra till en mer inbju-

dande stadsmiljö. 

 

Vänsterpartiet i Stockholm stad yrkar därför att  

- Kulturnämnden får i uppdrag att utreda hur ett sådant arrangemang 

skulle kunna genomföras  

 

Stockholm den 16 april 2020 

Torun Boucher (V) 

 

 


