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PRESSMEDDELANDE 
Stockholm den 26 augusti 2014 

  

 

Konstverk markerar avslut för Vasakronans projekt 
Rosenborg i Frösunda  
 
I dagarna färdigställer Vasakronan hus 4 i kvarteret Rosenborg, Frösunda. I morgon, 
den 27 augusti, avtäcks konstverket ”DANDY” som med sin placering vid E4:an blir ett 
av Stockholms mest synliga och publika verk. ”DANDY” markerar slutpunkten för 
Vasakronans mångåriga arbete med att utveckla området.   

Sedan 2005 har Vasakronan, tillsammans med JM, Solna Stad och andra aktörer, jobbat aktivt för att 

utveckla stadsdelen Frösunda i Solna. Resultatet är kvarteret Rosenborg, med kontorsfastigheterna 

Rosenborg 1 och 2 som stod klara 2007. Hus 3 som stod färdigt i januari 2014 och hyser hyresgästen 

Bisnode. Hus 4 är klart för inflyttning hösten 2014 och välkomnar då bland andra JM, Cramo och 

Svenska Mäklarhuset som hyresgäster. Uthyrningsgraden för hela kvarteret Rosenborg är därmed 

cirka 90 procent.   

- Att arbeta med egenutveckling av fastigheter i bra lägen är en del av Vasakronans långsiktiga 

strategi och ett sätt att bidra till utvecklingen av ett område som vi ser har potential på sikt. Kvarteret 

Rosenborg är ett bra exempel på hur vi gör detta, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. 

Den totala investeringen i kvarteret Rosenborg är cirka 1 mdkr och den totala kontorsarean cirka 

45 000 kvadratmeter. 

Vasakronans mångåriga engagemang i Frösunda fullbordas nu genom invigningen av konstverket 

DANDY, en 14 meter hög skulptur av konstnärsgruppen Inges Idee. Skulpturen står parallellt med 

E4:an och blir en oväntad visuell upplevelse och ett nytt riktmärke för tusentals passerande.  

-Vasakronan satsar mycket på konst både i och runt våra fastigheter, säger Fredrik Wirdenius. 

Konsten bidrar till att kunderna trivs och ger fastigheten en egen identitet. Med DANDY vill vi bjuda 

stockholmarna på ett ovanligt publikt verk som når tusentals människor varje dag.  

Invigning onsdag 27 augusti 

Verket invigs av Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande i Solna, samt Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, 

i sällskap av medlemmar ur konstnärsgruppen Inges Idee. Moderator är Salka Bornold Hallström, journalist och 

författare.  

Tid: kl. 09.00-10.00 

Plats: Rosenborgsgatan 10-12 (framför huset, mot E4:an). 

För mer information, vänligen kontakta:  

Fredrik Wirdenius 

Vd 

Tel: 070 – 553 80 62  

E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell 

Projektledare, Kommunikation 

Tel: 072-222 15 09 

E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se 
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Om Vasakronan - en konstens värd  

För Vasakronan är det viktigt att skapa attraktiva arbetsmiljöer. När vi bygger nytt eller bygger om strävar vi efter 

att erbjuda lokaler som våra kunder trivs i och som har ett bestående värde över tid. Det är också därför vi arbetar 

med konstnärlig gestaltning i våra fastigheter. Konsten förhöjer byggnaders och miljöers kvalitet, den ger uttryck 

för omtanke och omsorg och bidrar till att ge byggnaden en egen identitet. 

Konsten i Vasakronan finns i parker, på fasader, i entréer, trapphus och hissar och är ett sätt att addera mjuka 

värden till våra fastigheter.  

 

Om DANDY  

DANDY är ett nytt, annorlunda riktmärke, vid in- och utfarten till Stockholm, i en miljö där tusentals bilister 

passerar dagligen. Endast iklädd ett par randiga jättebyxor vandrar en gigantisk DANDY längs med kv 

Rosenborg, vid E4an i Frösundavik. I det permanenta bruset av passerande bilar och på en plats dominerad av 

storskalig infrastruktur tillför konstverket en oväntad visuell upplevelse och ett mänskligt tilltal. Konstverket svarar 

mot det faktum att det kommer att betraktas av en stor mängd trafikanter i rörelse men det riktar sig även till de 

som bor och arbetar i området.  

Till sin form är skulpturen DANDY en 14 meter hög, monumental och vriden båge utförd i stål och klädd med 

färgmättade band. Skulpturen är både enkel och oerhört komplex i sin konstruktion. Konstnärsgruppen inges idee 

har genomfört ett omfattande konstprojekt i gränslandet mellan konst, hantverk, arkitektur och ingenjörskunskap.  

Byggnaden kv Rosenborg är delad på mitten av ett tydligt markerat snitt, ett mellanrum genom huskroppen där 

kakelplattor i starka röda, lila, orange och gröna toner täcker gavelsidorna. Färgerna från kakelplattorna 

återkommer i skulpturens randiga ben. Den flanerande DANDY har frigjort sig från arkitekturen mitt och trätt fram i 

form en livfull länk i mellanrummet mellan kontorsmiljön och trafikleden.  

 

Om INGES IDEE 

Inges idee är en konstnärsgrupp som består av Hans Hemmert, Axel Lieber, George Zay och Thomas A. 

Schmidt. Med basen i Berlin har de sedan 1992 utformat och genomfört konstverk på offentliga platser runt om i 

världen. Förutom att arbeta i grupp är de alla verksamma även som egna konstnärer. I varje konstprojekt utgår de 

från att varje plats är unik och i förändring. Ambitionen är att tillföra konst som i någon form kan utvidga 

människors upplevelse och relation till en plats. De menar att varje plats kräver sina ställningstaganden i relation 

till rumsliga, sociala och historiska kvaliteter.  
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