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Arty Branding är ett koncept som du säkert inte har missat. 
Vi har haft seminarier, nätverksträffar och drivit pilotprojekt 
i ämnet. Konceptet innehåller tre sätt att stärka företagets 
varumärke med kultur. Arty Branding är utvecklat i samarbete 
med Västmanlands Teater, Västmanlands läns museum och 
Västerås konstmuseum men som i projektform kan genomföras 
med en rad olika samarbetsparter inom kulturella och kreativa 
näringar. Här intill finns några exempel på samarbeten som vi 
på Arty gärna förmedlar och projektleder.

Det här är för dig som är nyfiken. 
Som vågar tänka nytt. 
Som vill stärka företagets varumärke. 
Och som är redo för nya grepp.

Vad hände sen?
ARTY BRANDING

[bygga varumärke med kultur] 

KONST 
 KOMMENTERAR. 

Platser. Samtiden.
Förändra bilden av en fastighet, ett kvarter 

eller hela företaget med samtida konst.  
Få kunskaper, gör ett 

konstprogram, beställ ett verk 
eller gör en aktivitet.

HISTORIA SPEGLAR. 
Idéer. Kärnvärden. Identitet. 

Stärk företagets varumärke genom 
 att berätta en egen historia.  

Få hjälp med arkivering, 
eftersökningar och storytelling. 

Castellums konstprojekt fortgick under 2016.  
Planerad invigning hösten 2017.

Kulturstiftelsen Arty. c/o Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås.  
021-30 50 50 | www.kulturstiftelsenarty.se

I oktober trycktes boken Tid och Rum. Ett resultat 
efter pilotprojektet Artybranding – Historien 2015. 
Här kan du följa Öbergs historia under 120 år, speglad 
i Västerås framväxt, årtionden av inredningstrender 
och sann entreprenörsanda. 



... FÖR ETT 
FANTASTISKT ÅR 
MED OSS PÅ ARTY!
Och ett extra stort tack till årets nytillkomna sponsorföretag: Interoc Akustik, 
Crowe Horwath Hanneryd & Colling Revision och Delecta Financial Events.

NYÅRSKALAZET
En fest för hela Västerås på 

Västerås Konserthus.

 FAR AND AWAY 
Konsert, mingel, mat och 
träff med Orvar Säfström.

FRUKOST@EXPECTRUM
ALEXANDER BARD 

– Cyberfilosofi

Snart kommer årets program, 
men först en resumé över 2016.

FRUKOST@EXPECTRUM
LEIF DENTI 

Kreativ på jobbet 
– du kan greja det!

FÖRMINGEL 
KULTURNATTEN

Nyfiken på 
Niklas Hjulström!

ÖVER TRÖSKELN  Hemma-hos-konsert x3

FRUKOST 
@EXPECTRUM

KARIN WAHLÈN 
– Om hur kultur tog 
ett fotbollslag upp 

i Allsvenskan.
VAKEN@EXPECTRUM

Hur styr jag min 
verksamhet 

in i framtiden?

JUL@EXPECTRUM
Mingel, mat, 

musik, pyssel.

Hur kan kultur 
utveckla Västerås 

som stad? 
Under året har Arty bidragit med 
tankar och idéer på hur kultur kan 
förändra och utveckla Västerås. 
Tillsammans med tolv andra aktörer 
inom kultur och samhälle arbetade 
vi fram en projektplan som samlade 
och stärkte socialt engagemang för 
Bäckby.

Vi deltog i fokusgruppen för Västerås 
stads innerstadsprojekt Tyck om din 
innerstad som samlat intressenters 
och medborgares idéer och tankar på 
vad man vill uppleva, hur man vill bo, 
och hur man vill använda parker och 
torg.

I fråga om torg har Arty tillsammans 
med Archus, Hotel Plaza, Kungsleden, 
Länsförsäkringar Bergslagen, 
Mälarenergi och Nordikon arbetat 
fram en idé på hur konst kan förändra 
en plats identitet, funktion samt 
kommunikativa värde. Projektet har 
resulterat i en idé på konstnärlig  
utformning av Aseatorget i sam- 
arbete med konstnär Jonas Dahlberg.

1 LINE • ARCHUS • AROS BYGG OCH FÖRVALTNING • AROS HYRESMASKINER • AROS MEDIATEKNIK 
AROS MÅLERI • ARVID SVENSSON • ASSEMBLIN • BOSTADS AB MIMER • CARE OF HAUS 

CASTELLUM • CROWE HORWATH • DELECTA FINANCIAL EVENTS • EA-GRUPPEN • EKSTRÖMS KONST- 
& INRAMNINGSAFFÄR ELITE STADSHOTELLET • ELMAN-BUTIKEN • E&Y • EVA TRANGÄRD 

ARKITEKTKONTOR • FRANK • HARRY BERGLUND FÖRVALTNINGS AB • HOTEL PLAZA • HYRLIFT SVERIGE 
ICA FASTIGHET • INSPISEUM • INTEROC  AKUSTIK • KADESJÖS • KINNARPS INTERIOR MÄLARDALEN 
KLÖVERN • KUNGSLEDEN • LANDSTINGET VÄSTMANLAND • LÄNSFÖRSÄKRINGAR BERGSLAGEN 

MARK SÖDERGREN & FLINK • MBF • MELLANSVENSK INDUSTRISANERING • MURVERKET P-O TÖRNGREN 
MÄLARDALENS FÖRSÄLJNING O RÖR • MÄLARENERGI • MÖLLER BIL • NORÉN & LINDHOLM 

NÄRINGSLIV VÄSTERÅS • OPTIMERA VÄSTERÅS • PEAB • PWC • QUICKNET • RAMBÖLL SVERIGE  
REMSHAGEN MEDIAPRODUKTION • RIKSBYGGEN • RIKSBYGGEN SERVICECENTER • SALONG AQVA 

SEB • SENIORPROFFSEN • SJÖLANDERS MEKANISKA • SKÄRÅS SVETS & MEKANISKA 
TB-SCREEN • VARDAGRUPPEN • VÄSTERÅS SCIENCE PARK • VÄSTERÅS STAD • ÖBERGS


