13 april 2016
ARKITEKTURVÄNNER. Tiden rusar. Årets första kvartal är avverkat – blåsipporna börjar
försiktigt titta upp ur fjolårslöven, fåglarna sjunger vårrusigt. Stoppa tiden! I föreningen
har vi hunnit med en del sedan senaste medlemsbrevet. Fyra ganska olika objekt har vi
besökt- Stadsbiblioteket, Mall of Scandinavia, Riksdagsbiblioteket och senast det då ännu
inte invigda Continental/Orgelpipan på Vasagatan. Vi har också hunnit genomföra två av
tre föreläsningar under temat Kiruna flyttar och lämnat in ett remissvar på den tidigare
nämnda utredningen Gestaltad Livsmiljö. Inför detta genomförde vi en medlemskväll med
ett 35-tal deltagare som gav sina synpunkter på utredningen och inspel till föreningens
remissyttrande. Föreningen har givetvis argumenterat emot utredningens förslag att i
praktiken lägga ner det ArkDes vi i dag känner, för att få resurser att starta en ny
myndighet. Hela remissvaret hittar ni på föreningens hemsida. Sen vill vi också nämna att
ArkDes av stockholmarna fått utmärkelsen ”årets klättrare” som tilldelas det museum som
ökat sitt Nöjd Kund Index mest av alla de 39 Stockholmsmuseer som ingått i
undersökningen. Grattis säger vi!!! Här följer nu vänföreningens program för resten av
”terminen”, som bl a innehåller föreningsstämma, weekendresa till Kiruna och en första
presentation av den planerade resan i höst till Arkitekturbiennalen i Venedig. Väl mött på
stämman och i vårens övriga aktiviteter!

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. Programmet utannonserades i Medlemsbrev 1: 2016. Det finns
fortfarande några platser kvar.

KIRUNA FLYTTAR- BYGGNADER SOM KOLLEKTIVA MINNEN
Den sista föreläsningen av vårens tre återstår. Från att i den första föreläsningen ha hört mer
övergripande om Kiruna i dag och bakgrunden till flytten och under den andra stiftat
bekantskap med det aktuella förslaget för den nya staden och de processer som lett dit - ska
vi nu höra mer om enskilda objekt. Arkitekt SAR/MSA Lars Gezelius berättar om Kiruna kyrka.
Vi får höra om det nya Sametinget, resultatet av en tävling redan 2006 som vanns av Murman
arkitekter, och som nu funnit sin plats i den nya staden. Ännu ett exempel på stadens
konstnärliga ambitioner är konstprojektet Lysmasken, som handlar om gestaltningen av
gränsen till deformationsområdet. Arkitekt SAR/MSA Markus Aerni, Happyspace, berättar om
det projektet.
TID & PLATS: Tisdagen de 10 maj, kl. 17.00 i ArkDes hörsal
AVGIFT: 150 kr för den som inte redan betalat för hela serien
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LÖRDAGSUTFLYKT: FISKSÄTRA- TVÅ UNIKA MILJÖER
Fisksätra inom kommundelen Saltsjöbaden/ Fisksätra i Nacka kommun är Sveriges mest
tätbefolkade tätort. Området byggdes ut i början av 1970-talet på den del av Erstaviks
fideikommiss som Nacka kommun köpte 1946. Under lördagsutflykten ska vi fördjupa oss i två
av den intressanta tätortens miljöer: Fisksätra Centrum med sitt bostadsområde, sedan 1996 i
Stena Fastigheters ägo, och Hamn, Sveriges första slagfältsmuseum.
I diskussionen om situationen i och omvandlingen av miljonprogramsområdena hörs sällan det
privata fastighetsägandets röst- det vill vi nu råda bot på. Vid förmiddagens besök i Fisksätra
centrum kommer Mats Winkler, fastighetschef vid Stena Fastigheter Stockholm AB, och
representanter för de boende att berätta för oss om höghusområdet med 2650
hyreslägenheter och ett centrum på ca 6000 kvm. Vi får höra om fastigheterna och
hyresgästerna och om problem och möjligheter i området. Vi får höra om
”relationsförvaltning”, ett av företaget utvecklat koncept för att utveckla hållbara
boendemiljöer och arbetsplatser. Vi guidas runt i området och slutar vid restaurang Saltsjö Pir,
vid Baggensstäket, där vi äter en förbeställd lunch.
Sen är det dags för besöket vid Slagfältsmuseet. Det är verkligen beläget på rätt plats för där
visas nu föremålen från sju år av utgrävningar på slagfälten runt Baggensstäket- de flesta
föremålen från slaget vid Stäket 1719, då svenska och ryska trupper drabbade samman. Det är
ett historiskt museum som ligger i framkant vad gäller utställningarna, som är både interaktiva
och upplevelsebaserade. Museichef LG Nilsson, eldsjälen bakom museet, berättar om
byggnaden, platsen och det slagfältsarkeologiska projektet, innan han lotsar oss genom den
spännande utställningen. Stena Fastigheter utsågs av Fastighetstidningen till Årets
Fastighetsägare 2015 och Hamn är för andra året i rad nominerat till det prestigefyllda Årets
Museum, och är nu bland de tre finalisterna för denna utnämning. Endast det bästa är gott nog
för vänföreningen!
TID & PLATS: Lördagen den 14 maj. Vi åker Saltsjöbanan från Slussen kring 09.30 och
beräknas vara tillbaka vid 16-tiden. Mer info kommer till den som anmält sig
AVGIFT: 400 kr inklusive lunch. Anmälan och inbetalning senast den 2 maj .

STÄMMA DEN 17 MAJ – PÅ ARKDES
Årets stämma genomförs på ArkDes. Före stämman har vi en programpunkt där vi får en
visning av Bostadsutställningen Bo,Nu.Då. Efter stämman dukas en vårbuffé upp i Bloms Café.
Kallelse och dagordning till stämman samt programmet i anslutning till den, bifogas detta
medlemsbrev. Anmälan till årsmötet krävs inte, men är nödvändig om du vill delta i visningen
av utställningen och buffén.
Inga motioner hade inkommit då motionstiden gick ut den sista mars. Men om du har
synpunkter, tankar och ideer om Vänföreningens verksamhet kan du skicka dem till kansliet
senast den 3 maj, så kan de tas upp under Övriga frågor.
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WEEKENDRESA TILL KIRUNA – SISTA CHANSEN ATT SE
STADSHUSET OCH STADSKÄRNAN!!!
Så ska vi resa till Kiruna den 3-5 juni! Alla ni som varit på föreläsningarna torde nu vara lockade
att se vad vi talat om – och alla ni som inte varit på föreläsningarna har nu chansen att lära
känna detta fantastiska projekt som pågår uppe i norr – och som lockar intresserade från hela
världen! Det är sista chansen att se det Kasper Salin-prisade stadshuset, som måste rivas, och
den gamla stadskärnan. Vi besöker platsen för det nya Kiruna och gör en utflykt i
omgivningarna till Jukkasjärvi kyrka och ett rekonstruerat sameviste. Kanske får vi uppleva
midnattssolen också. Se bifogat program.

HÖSTENS LÅNGRESA
VENEDIG – ARKITEKTUR PÅ BIENNALEN OCH I STADEN
Äntligen! Tisdagen den 11 – lördagen den 15 oktober åker vi till den femtonde
ArkitekturBiennalen i Venedig, en resa många medlemmar frågat efter!. Vi ska då besöka
Biennalens båda områden Giardini (där den nordiska paviljongen ligger) och Arsenale. Men vi
ska givetvis även bekanta oss med staden Venedig med några nedslag i dess moderna
arkitektur. Guide på Biennalen är Karin Åberg Waern, publik chef för ArkDes. ArkDes är
nordisk samordnare för Biennalen och Karin projektledare. Programläggning pågår… Visst låter
det kul och intressant? Notera dagarna! Inom kort kommer mer information om program och
pris. Senaste tid för anmälan blir troligen i början av juni.

STÖD TILL ARKDES NYA ”BARNHÖRNA”
ArkDes arbetar nu med att bygga en NY ”BARNHÖRNA”. För projektet har ArkDes efter en
frågeomgång valt ett förslag från designergruppen Visiondivision. Vänföreningens styrelse har
lovat medverka till att få sponsorer och brev har redan skickats med förfrågan till medlemsföretagen. Styrelsen vill också ge möjlighet för föreningens enskilda medlemmar att bidra till
denna långsiktigt viktiga verksamhet. Så om du kan och vill är vi väldigt tacksamma för bidrag
på den nivå du finner lämplig. Betala in på föreningens BG eller PG (nr i marginalen på sid 1 i
detta brev) och märk talongen BARNHÖRNAN och ange ditt/ ert namn på inbetalningen.

ANMÄLAN TILL VÅRA PROGRAM
Om inte annat anges: telefon 08 611 35 36 (oftast telefonsvarare) eller mail
vannerna@arkdes.se

NÄSTA MEDLEMSBREV
Medlemsbrev 3:2016 kommer i augusti. Och det känns ju ganska så lång fram i tiden. I juni
kommer vi därför att skicka information så långt vi då vet, om höstens program- och vad vi då
vet om ArkDes framtid. Informationen kommer vi att skriva per mail, men dem som vi inte har
mailadress till får givetvis informationen per ”ytpost”.
PÅ NÄSTA SIDA KAN DU LÄSA OM VAD SOM HÄNDER PÅ ARKDES
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Detta händer på ArkDes…
UTSTÄLLNINGEN BO.NU.DÅ: BOSTADSFRÅGOR OCH SVAR UNDER 99 ÅR skildrar problem
och lösningar på bostadskriser från 1917 till i dag och vidare in i framtiden- i de allra senaste
försöken att hitta lösningar i vår egen tid. Utställningen använder sig här till stor del av
material från ArkDes rika samlingar. Som ett led i ArkDes mötesplatsuppdrag arbetar ArkDes
under hela 2016 med bostadsfrågor – på olika ställen i landet och via olika kanaler. (16 april
2016- 8 jan 2017)
UTSTÄLLNINGEN VÄNTAN bygger på ett projekt som genomförts under 2016 i ett antal
skolor i Stockholmsområdet. Målet var att ge främst asylsökande ungdomar, tillfälle och
instrument att reflektera över sin situation och vad hem och väntan innebär för dem.
Utställningen visar på pedagogiska processer och metoder för att arbeta med barn och unga i
svåra situationer- på barnhem, som flykting och under asylväntan. (7 april – 8 maj)
Under sommaren 2016 visar Moderna Museet tillsammans med ArkDes utställningen YAYOI
KUSAMA- I OÄNDLIGHETEN. Japanska Kusamas (f. 1929) konstnärskap uppvisar en säregen
blandning av surrealism, minimalism, pop, psykedelia. Detta är hennes första retrospektiva
utställning. Eftersom utställningen fyller hela exercishallen kommer ArkDes basutställning att
vara nerplockad under utställningstiden. (11 juni- 11 september)
ArkDes har startat en ny aktivitet, LUNCHKVARTEN, som genomförs varje onsdag med start kl
12.30. Varje gång berättar någon av ArkDes medarbetare under 15 minuter om ett ämne som
ligger ArkDes varmt om hjärtat. Samling i kassan vid foajén. Ingen föranmälan behövs!

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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