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MEDLEMSBREV 2:18  

        5 april 2018 
 
ARKITEKTURVÄNNER. Årets första kvartal är snart till ända. Detta medlemsbrev marke-
rar förhoppningen att vi nu är på väg in i ett ljusare och varmare vår-kvartal. 20 år efter 
den första svenska arkitekturpropositionen kom så den efterlängtade och med stor 
förväntan emotsedda uppföljaren. Där formuleras det nya nationella målet för den statliga 
politiken: Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segre-
gerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar 
att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Värt att notera är att tre olika 
departement (kultur, bostad, miljö) har deltagit i arbetet med propositionen*). 

Trots ibland tufft väder och några inte helt lättillgängliga studiebesöksobjekt har vi haft 
fullt på i stort sett alla våra evenemang sen i julas; Arkitekturens vänner är ett engagerat 
och tåligt släkte… Vi inledde med ett intressant studiebesök på Equators arkitektkontor. 
Sen fick vi en spännande ”stolhistorieberättelse” vid besöket på det nyöppnade Möbel-
designmuseet i Frihamnen. Därefter har vi besökt det industrihistoriskt och arkitektoniskt 
intressanta Tobaksmonopolet samt den nya Värtaterminalen, en gigantisk färjeterminal 
med en ”offentlig takpark”. Och så startade vårens föreläsningsserie Utblick Europa med 
presentationen av aktuell arkitektur i Spanien. 

Och vårens program, ja, förutom några visningar, föreläsningar och ”vännerna möter” 
planerar vi en dagsutflykt till Norrköping/ Linköping och ”förvarnar” om höstens resa till 
Helsingfors och Viborg. Och sist, men inte minst, ska vi genomföra årets förenings-
stämma. Om allt detta kan ni läsa mer nedan.  

ALMA- ETT PRISBELÖNAT KONTORSHOTELL FÖR 
KREATIVA FÖRETAG 
Alma, en medlemsklubb/ kontorshotell för kreatörer, har flyttat in i Beckmans gamla 
lokaler på Nybrogatan. Projektet presenterades i Medlemsbrev 1:18. När detta skrivs finns 
det fortfarande ett fåtal platser kvar. Så passa på om du vill besöka Alma. Vid vårt besök 
träffar vi arkitekten Oskar Lundahl, Tham & Videgård Arkitekter och företrädare för Alma.  

TID OCH PLATS: Måndagen den 16 april, kl.16.00 (OBS tiden). Vi möts på Nybrogatan 8.  
AVGIFT: 100kr. Anmälan krävs. 

VÄNNERNA MÖTER: HENRIK NERLUND, SKÖNHETSRÅDET  
Vem är Henrik Nerlund och vad är och gör Stockholms Skönhetsråd? Nu får vänförenin-
gen möta Henrik Nerlund som är Skönhetsrådets sekreterare och kanslichef. Henrik är 
arkitekturhistoriker och specialiserad på kulturmiljöfrågor och stadsförnyelse i efterkrigs-
tidens bebyggelsemiljöer. Då Henrik tillträdde sin befattning sa han att han ville utveckla 
Skönhetsrådet till att bli en tydlig och konstruktiv kritiker i stadsbyggnadsdebatten – en 

                                                   
*) Propositionen 2017/2018:110 Politik för gestaltad livsmiljö finns på regeringens hemsida 
(regeringen.se) och en utmärkt sammanfattning finns i tidningen Arkitekten 3/2018 
(https://arkitekten.se/nyheter/guide-till-den-nya-arkitekturpropositionen/). 
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roll som givetvis är viktig i dagens Stockholm med kraftig förtätning och många stora 
stadsomvandlingsprojekt. Nu får vi höra om Skönhetsrådets roll och ansvar och hur rådet 
arbetar för att bevara Stockholms särart och unika kvaliteter samtidigt som staden för-
nyas och utvecklas. 

TID OCH PLATS: Onsdagen den 25 april kl 17.00 i Tekniska Nämndhusets Hörsal. 
Fleminggatan 4. 
AVGIFT: 100kr. Anmälan krävs. 

VÅRENS FÖRELÄSNINGSSERIE – UTBLICK EUROPA 
I vårens arkitekturserie Utblick Europa, har tyvärr föreläsningen om arkitektur i England 
blivit inställd. Vi hoppas den kan bli aktuell vid senare tillfälle. Nu är det fortfarande 
möjligt att få en utblick mot Frankrike.  

Frankrike  
För dem som var med på föreningens resa till Bordeaux är Sébastien Corbari välkänd. 
Han är uppväxt i staden och var vår eminente guide. Sébastien har arbetat i 20 år i 
Stockholm, på GRAD Arkitekter och nu på AIX Arkitekter. Han kommer att berätta om 
Frankrikes mångfald inom arkitektur från 90-talet till idag. Frankrike är ett land där 
många idéer och trender alltid har fått ta plats och detta reflekteras också på den nutida 
arkitekturscenen. 

TID OCH PLATS: Onsdagen den 2 maj kl 17.00, Tekniska Nämndhusets hörsal, 
Fleminggatan 4. 
AVGIFT: 150kr. Anmälan krävs ej. OBS! Föreläsningarna är öppna även för intresserade 
som inte är medlemmar. Så tag med dig släkt, vänner, bekanta, kolleger… 

SEBS NYA KONTORSHUS - ARENASTADEN.. 
I Arenastaden, intill Mall of Scandinavia och Friends Arena, ligger SEBs nya kontorshus, 
ett av Sveriges största kontorsprojekt någonsin bestående av tre med glasövergångar 
sammanlänkade kontorsbyggnader. Ytan är 72 200 kvm och ska rymma 4500 medarbe-
tare. Fasaderna är klädda med glas som reflekterar väderleken, årstiderna och omgivnin-
gen. Fabege äger fastigheten som ritats av en arkitektgrupp Rippellino Arkitekter/Krook& 
Tjäder/HMXW. Längst ned i husen finns plats för kommersiella verksamheter som gym, 
caféer och restauranger och på husens tak en sammanhängande trädgård för luncher, 
fester och möten i det gröna. Wingårdhs har ritat inredningen till de tre huskropparna, 
där all kommunikation utgår från fyra atrier, som har var sitt specifika tema. Det finns 600 
sammanträdesrum och en hörsal för större sammankomster som rymmer cirka 200 
åhörare. Kontoret har fått en utmärkelse som Sveriges snyggaste kontor. Vi träffar Mikael 
Eriksson, fastighetschef Arenastaden, Anna Sandefeldt, SEB, inredningsarkitekterna 
Helena Toresson och Sara Helder, Wingårdhs, samt ev. någon från byggnadsansvariga 
arkitekter 

TID OCH PLATS: Måndagen den 7 maj, kl.18.00, Stjärntorget 4, Arenastaden. 
AVGIFT: 100kr. Anmälan krävs. 
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STUDIEBESÖK TILL NORRKÖPING-LINKÖPING  
Välkomna till en dagsresa som vi tror kommer att väcka tankar och diskussioner kring 
arkitektur och stadsbyggnad. Vi besöker Industrilandskapet kring Strömmen i Norrköping 
– där de tidigare industribyggnaderna successivt omvandlats för nya ändamål, oftast 
kunskapsorienterade verksamheter. Som kontrast mot detta ser vi Vallastaden i Linkö-
ping, där det under september förra årets genomfördes en bomässa . På rekordtid hade 
40 aktörer byggt ca 1000 bostäder i en tät, grön och blandad stadsdel vimlande av 
arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Läs mer i bifogade programblad 

TID OCH PLATS: Onsdagen den 16 maj, kl. 8.30. Mötesplats vid Centralen anges senare. 
Åter i stan ca kl. 20.00. 
AVGIFT: 1200kr, däri ingår lunch, middag och kaffe. 
ANMÄLAN: Anmälan och inbetalning senast måndagen den 7 maj. 

STÄMMA DEN 22 MAJ  
Årets stämma äger rum i ArkDes Aula. Inför stämman kommer Svensk Forms nye vd, 
arkitekt Mats Widbom, med mångårig internationell verksamhet bl a som kulturråd i USA 
och i Frankrike, att berätta om sina planer och tankar med Svensk form. 

Efter stämman dukas en vårbuffé upp i Bloms Café. Kallelse och dagordning till stämman 
samt programmet i anslutning till den, bifogas detta medlemsbrev. Årsredovisning och 
verksamhetsberättelse läggs ut på hemsidan och kopieras upp så den finns tillgänglig på 
stämman. Inga motioner har kommit in. Men har du synpunkter, tankar och idéer om 
Vänföreningens verksamhet så skicka dem till kansliet senast den 8 maj, så kan de tas upp 
på stämman under punkten Övriga frågor. 

AVGIFT: Deltagande föreläsningen och stämman är kostnadsfritt 
ANMÄLAN till stämman krävs inte, men för den som vill delta i buffén är inbetalning av de 
200kr = anmälan. Beloppet måste vara hos oss senast den 14 maj. 

HÖSTENS LÅNGRESA: HELSINGFORS- VIBORG 
Programläggning pågår för höstens arkitektur- och designresa till Helsingfors och Viborg. 
Valet av design- och arkitekturlandet Finlands huvudstad som resmål för ArkDes vän-
förening, är väl ganska självklart. Från alla arkitekturepoker från nyklassiscismen via 
jugend, funktionalismen och postmodernism till samtidsarkitekturen, uppvisar Helsingfors 
magnifika, högkvalitativa arkitektoniska exempel. Och så har man ju Alvar Aalto! Vi nöjer 
oss inte med Aaltos Helsingforsbyggnader utan gör en endagsutflykt med tåg till den 
medeltida staden Viborg, där Aaltos bibliotek uppfördes 1933-35, Då var staden finsk. 
Efter andra världskriget, då Viborg blev ryskt, stod detta kulturminne länge tomt och 
förföll alltmer och utsattes senare för en restaurering som snarast förvärrade situationen. 
Nu står det dock färdigt efter en omsorgsfull och återställande restaurering som 
genomförts med visst ekonomiskt stöd från svenska staten och svenska Aalto - sällska-
pet. Vi tänker oss en förlängd helg i september. Ditresa med finlandsbåt på kvällen dag 1, 
och hemresa med flyg dag 4. Två dagars studiebesök i Helsingfors och en dag i Viborg. 
Hör gärna av dig med intresseanmälan, så får du ytterligare info så snart det är klart. 
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EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING  

Från och den 25 maj ersätts Personuppgiftslagen PUL av den Europeiska Dataskyddsför-
ordningen GDPR, som ska vara ett skydd för fysiska personer med avseende på behand-
ling av personuppgifter. Det innebär att vi måste redovisa för er/ våra medlemmar, vilka 
uppgifter vi har om er i vårt register, hur vi använder det och hur länge efter ev. utträde vi 
har kvar uppgifterna. Men framför allt- och det mest komplicerade: det krävs att vi får 
direkt medgivande från er alla att det är OK för var och en av er, att du finns med i vårt 
register. Som vi hittills tolkat det räcker det alltså inte med att ni INTE protesterar. Vi 
återkommer i ärendet!  

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

BETALNING. Vi tar gärna emot förskottsbetalning på PG eller BG (se info i marginalen på 
sid 1). Nu går det även att Swisha till oss (070 571 36 29) i förväg eller vid samlingen före 
ett evenemang. Betala inte förrän du fått bekräftelse på att du får plats på evenemanget 
och, oavsett på vilket sätt du betalar, ange ditt namn och vilket evenemang det gäller!  

SOCIALA MEDIER. Sedan några år har föreningen hemsidan arkitekturensvanner.se.  
Nu finns vi även på Facebook och Instagram (arkitekturensvanner).  
 

Detta händer på ArkDes… 
Som vi skrev om i förra medlemsbrevet pågår nu stora ombyggnader på ArkDes. Den 
permanenta utställningen Arkitektur i Sverige (basutställningen) flyttas till sal 2 . 
Utställningen Public Luxury, med ArkDes överintendent Kieran Long som huvudcurator  
öppnar den 1 juni i sal 1. Det nya utställningsrummet i sal 2, Boxen, ritad av Dehlin 
Brattgård Arkitekter, invigs den 19 juni med en film om Stadsbyggnadskontorets  
modellarkiv av Malin Pettersson Öberg.  

Planetary Protocols är en ny, tvärvetenskaplig programserie med internationella tänkare 
och yrkesutövare i samtal om arkitektur, design och identitet. Den pågår ett antal 
tisdagar under våren.  

ArkDes museibyggnad av Rafael Moneos fyller 20 år! Därför ordnar ArkDes guidade 
visningar av byggnaden och familjeaktiviteter. Visningarna genomförs varje söndag kl 12 
och innefattar även Moderna Museets byggnad. På familjesöndagarna kl. 13 får man 
bygga sitt eget museum, för barn 4-12 år.  

Under ombyggnadsperioden kommer biblioteket och Café Blom att ha öppet som 
vanligt, liksom Familjesöndagarna och programverksamheten. 
 
 
 
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  


