MEDLEMSBREV ARKITEKTURENS VÄNNER

20 januari 2016
ARKITEKTURVÄNNER. Ett verksamhetsår är till ända- och ett nytt påbörjat. Man kan väl lugnt
säga att förutom ett stort antal programpunkter som inkluderat resa till London och Göteborg
har föreningens verksamhet under året påverkats av två tydliga attacker mot ArkDes framtida
roll och verksamhet. Det var vinterns förslag om ett samgående mellan ArkDes och Moderna
Museet och höstens utredning om Gestaltad Livsmiljö och dess vittgående förslag om att i
praktiken lägga ner ArkDes. Föreningens styrelse skrev ett remissvar i våras, har träffat
utredaren Christer Larsson och hans sekretariat och kommer givetvis att skiva ett
remissyttrande även i den aktuella frågan. Se nedan. Strax före jul blev det för övrigt klart att
Kerstin Brunnberg fortsätter att vara tf överintendent fram till halvårsskiftet 2016 och hon har
kunnat konstatera att det gångna året varit ett rekordår för ArkDes med ökade publiksiffror,
rekordmånga skolklasser och 26000 digitaliserade ritningar av Gunnar Asplund! Vid sidan av
ArkDes-frågan kommer arbetet i vänföreningens styrelse och kansli även det kommande året
att vara ”business as usual” med en, som vi hoppas och tror, inspirerande programverksamhet.
Vi börjar året med att besöka Stadsbiblioteket i januari och fortsätter med… ja, om det kan du
läsa mer nedan.

ARKDES FRAMTID- MYNDIGHET FÖR GESTALTAD LIVSMILJÖ???
Utredaren Christer Larsson lämnade i oktober sitt betänkande Gestaltad Livsmiljö1 till
kulturministern. Strax före jul fick Arkitekturens vänner, tillsammans med drygt 300 andra
myndigheter, organisationer och företag, remissen på utredningen- svaren ska vara inne den
14 mars. Utredningens ambition är att stärka arkitekturens roll i samhället och man vill sjösätta
begreppet Gestaltad Livsmiljö för detta vida ansvarsområde. Det är få skarpa förslag i
utredningen och det mest genomgripande av dem är att ArkDes ska omvandlas till en
”Myndighet för Gestaltad Livsmiljö”, att samlingarna flyttas till annat statligt museum och att
utställningsverksamheten upphör. Det känns givetvis viktigt att stödja "vårt ArkDes" och
medverka till att det får goda förutsättningar att utvecklas på ett sätt som gynnar
engagemang, kunskapsutveckling och debattklimat för arkitektur- och samhällsbyggnads–
frågor i samhället. Som ett inspel i arbetet med remissvaret inbjuder föreningen därför
medlemmarna till ett samtal med styrelsemedlemmar och kansli kring dessa frågor. En
sammanfattning av utredningen finns på föreningens hemsida.
TID & PLATS: Tisdagen den 2 februari kl. 17.00 på ArkDes.
AVGIFT: Ingen avgift – men anmäl dig!

MALL OF SCANDINAVIA
På begäran ska vi nu tillsammans med ansvariga besöka Mall of Scandinavia. På ett tidigare
gammalt industriområde i Solna har på kort tid den sk Arenastaden vuxit fram omfattande
fotbollsarenan Friends, som vi tidigare besökt, ett hotell med 400 rum och denna jättelika
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galleria. Anläggningen omfattar över 200 butiker och restauranger, en stor biograf samt
55.000 kvm kontor och 108 bostäder, varav 50 radhus på taket. Ägare är Unibail-Rodamco, ett
franskt-holländskt bolag och PEAB har byggt. Fabege äger kontorshusen och bostäderna är
byggda av PEAB Bostad. Vid byggandet har man haft stora miljöambitioner som bl a inneburit
certifiering i högsta klass i det internationella systemet BREEAM. Våra guider är arkitekt
SAR/MSA Peter Walker och arkitekt SAR/MSA Stina McKay på BAU AB, som ansvarat för
byggnadens yttre utformning och handlingar till genomförandet.
TID & PLATS: Måndagen den 22 februari kl. 18.00, Stjärntorget, gallerians södra entré vid
möbel under skärmtak.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 2x25 personer. Beroende på intresse kan två grupper ordnas.

KIRUNA FLYTTAR- TRE FÖRELÄSNINGAR
I våras höll professor Göran Cars en mycket uppskattad föreläsning om ”historiens största
stadsomvandling”, den som pågår i Kiruna. Stadens centrum ska flytta ca tre kilometer österut
eftersom LKABs stadsgruva kommer att orsaka sådana sprickbildningar på markytan att den
nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Nu återkommer vi med tre föreläsningar om det
fascinerande projektet. Är det möjligt att flytta en hel stad till en ny plats och bygga upp den
på nytt – och samtidigt bevara den unika identiteten hos staden och dess invånare? Det är den
fråga som alla inblandade nu ställer sig och som man har ambitionen att besvara jakande.
Föreläsningarna är nu är tillbaka i vår egen hörsal. ArkDes bjuder på den! Vi har också valt att
lägga dem på tisdagar redan kl. 17.00 (1 mars, 5 april och 10 maj) så att vi kan mingla och
eftersnacka i Bloms. Vi hoppas också att något om Kiruna från arkivet kan presenteras i
anslutning till föreläsningarna.
Läs om föreläsningarna i separat programblad!

STOCKHOLM CONTINENTAL - ORGELPIPAN
Den dramatiska omdaningen av området mittemot Centralstationen på Vasagatan är nu
snart i mål. Där reser sig nu Orgelpipan, det grandiosa bygget av ett helt nytt kvarter
som inrymmer hotell, bostäder på taken och en av uppgångarna från Citybanans nya
pendeltågsstation Station Stockholm City. (Ambitionen är att huset och dess mix av
funktioner och stora flöden av resenärer och hotellgäster kommer gjuta nytt liv i
området och göra det mer attraktivt och tryggt). Det komplexa bygget är resultatet av
ett nära samarbete mellan många parter. Ovan stationen har hotellet och bostadsdelen
utformats i nära samarbete mellan danska arkitektkontoret 3XN, hyresgästen Scandic
samt byggentreprenören Strabag.
TID & PLATS: Det är intensiva dagar nu på Orgelpipan, med slutbesiktning och påbörjad
inflyttning så vi har inte lyckats få ett definitivt datum ännu. Anmäl om du är intresserad av att
delta så återkommer vi med besked om datum och mer info om visningen så snart vi vet. Det
blir troligen i mitten av mars.
AVGIFT: 100 kr
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RIKSDAGSBIBLIOTEKET- EN GÖMD PÄRLA
Riksdagsbiblioteket grundades 1851 under namnet Riksdagens Arkiv i det gamla riksdagshuset
på Riddarholmen. År 1918 öppnade riksdagsbiblioteket för forskare och blev ett eget verk inom
riksdagen med egen styrelse. 1996 flyttade biblioteket till en ombyggd lokal som har
förbindelse med de övriga delarna av Riksdagen genom en underjordisk kulvert. Biblioteket är
öppet även för allmänheten, som också kan låna böcker där. Huset byggdes 1872- 1876 för
Skandinaviska Kreditaktiebolaget. Husarkitekt för riksdagsbiblioteket är Håkan Langseth,
arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter, tidigare ordförande i Arkitekturmuseets vänner. Åke
Axelsson, arkitekt SIR/MSA, har svarat för den vackra inredningen av biblioteket, enligt Fredric
Bedoire (Stockholms byggnader) ”ett utomordentligt vackert biblioteksrum”. Åke Axelsson
visar oss biblioteket och berättar om den spännande processen, där han var med redan från
programskedet. I biblioteket hänger även en fin samling av politiska satirteckningar som vi
kan titta på på egen hand.
TID & PLATS: Torsdagen den 10 mars 2016 kl.16.00. OBS tiden! Storkyrkobrinken 7A.
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 25 personer/visning

BYGG TRÄ… OM DET NYA TRÄBYGGANDET
Denna kväll ska två av föreningens styrelsemedlemmar och tillika trä-entusiaster låta oss ta del
av deras intresse, kunskaper och projekt! Tomas Alsmarker, är civilingenjören som var pionjär
för höga trähus, varit professor i träbyggnadskonst i Växjö och som numera är vd på Nyréns
arkitektkontor. Arne Olsson är civilingenjören som i tio år varit vd på Folkhem, som låtit
uppföra landets högsta träbyggnader i Sundbyberg och som beslutat att endast bygga trähus
i framtiden. De kommer att berätta om hur man gör och varför det är så viktigt att man
verkligen börjar bygga mer i trä.
TID & PLATS: Måndagen den 25 april kl.18.00, Galleriet, Nyréns arkitektkontor, Nackagatan 4
AVGIFT: 100 kr
ANTAL: Högst 35 personer

ATT SE FRAM EMOT…
ÅRETS STÄMMA planeras äga rum i mitten av maj som vanligt. Kallelse till stämman med plats,
tid och program bifogas nästa medlemsbrev 2: 2016 som skickas ut i april. Den som vill lämna
in motion måste göra det före den sista mars enligt stadgarna, som återfinns på hemsidan.
RESOR Bland våra planer för den senare delen av våren ligger en weekend-resa. I första hand
till Kiruna som slutpunkt på föreläsningsserien. Även ArkDes har planer inom sitt stora
bostadsprojekt att besöka Kiruna, så planeringen sker i samråd. Sen hoppas vi kunna erbjuda
en resa i oktober till Venedig och 2016 års Arkitekturbiennal. Även detta i samråd med
ArkdDes, som står som kommissarie och nordisk samordnare med Karin Waern Åberg, ArkDes
publika chef, som projektledare. Karin kommer att guida oss i utställningen.

MEDLEMSFÖRMÅNERNA
ArkDes kommer, enligt regeringsbeslut, att ha fri entré from den 1 februari 2016. Museerna
kommer dock att även i fortsättningen ta betalt för inträde till vissa utställningar. Det kommer
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att vara fri entré till ArkDes stora bostadsutställning, se nedan, medan man kommer att ta
betalt för inträde till sommarens gemensamma Moderna Museet/ArkDes utställningen om
Yayoi Kusama. Eftersom detta politiska beslut i praktiken innebär en viss försämring av de
förmåner du får av medlemskapet i vänföreningen försöker vi på alla sätt finna nya förmåner.

ÖVRIGT
ANMÄLAN Om inte annat anges, sker anmälan per telefon eller mail, enligt nedan. Anmälan till
föreläsningarna krävs inte - men hör gärna av dig så vi har lite koll!
GAMLA MEDLEMMAR OCH NYA Medlemsavgifterna för 2016 har trillat in i god takt – trots den
osäkra framtiden. Till er som betalt avgiften för 2016 medföljer i detta brev de nya
medlemskorten! Brevet skickas också till er som varit medlemmar 2015 även om ni inte förnyat
medlemskapet – och i brevet till er ligger en inbetalningsavi, som påminnelse. Alla företag har
förnyat sitt medlemskap. Korten kommer med detta brev.

Detta händer på ArkDes
TIDSKRIFTEN A+U Först vill vi gratulera ArkDes till den uppmärksamhet man fått genom att
den japanska arkitekturtidskriften A+U ägnar två hela nummer åt arkitekten Sigurd Lewerenz.
Det är helt unikt att denna världsomspännande tidskrift, med en upplaga på 50.000 ex, ägnar
bara ett helt nummer åt en enda arkitekt. Det är förstås ArkDes rika arkiv som gjort denna
fantastiska utgivning möjlig. Tidskriften finns att studera i ArkDes bibliotek och vi vill påminna
om att där är det nuförtiden generösa öppettider och där finns mycket att botanisera i!
BOSTADSFRÅGAN Under hela 2016 kretsar ArkDes verksamhet kring bostadsfrågor.
Den 16 april öppnar den ivrigt emotsedda bostadsutställningen, på temat Bo.Nu.Då. Redan
dessförinnan kommer det att ges smakprov i olika sammanhang. Projektet Bo.Nu.Då. innehåller
mycket mer än utställningen. Man kommer att arrangera debatter och seminarier kring
bostadsfrågorna där hållbar stadsutveckling och kvalitet i arkitektur och design kommer att
vara en röd tråd. Projektet omfattar även en bostadsturné i olika städer runtom i Sverige, en
bostadsfestival – och planeras att bli avslutat med en publikation. Håll utkik efter
programmen på ArkDes hemsida www.arkdes.se.
KATALOG OLAFUR ELIASSON Katalogen till utställningen finns nu att få till kraftigt
nedsatt pris, 300kr. Intresserade kan meddela kansliet.
SOMMARUTSTÄLLNING Olafur Eliassons utställning, som varit gemensam för ArkDes och
Moderna museet, har varit en stor succé. Den är nu slut, men under sommaren kommer en ny
utställning som också genomförs i samarbete mellan institutionerna (10 juni – 11 september).
Det är utställningen ”I oändligheten” av den japanska konstnären Yayoi Kusama (f.1929).
DESIGNER OF THE YEAR Under Stockholm Design Week 10-28 februari, det som förr
kallades Möbelmässan, visar ArkDes och tidskriften Residence en utställning med (den
svenska) byrån Note Design Studio som fått tidskriftens utmärkelse Årets designer 2015.
ARKITEKTURENS VÄNNER, VÄNFÖRENING TILL ARKITEKTUR-OCH DESIGNCENTRUM
Mikaela Eckered, Inger Lundmark och Hanne Weiss Lindencrona. Kansliet,
tel 08-611 35 96, är säkrast bemannat på onsdagar kl. 10-16. E-post: vannerna@arkdes.se
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