
 

 
 

 
MEDLEMSBREV ARKITEKTURENS VÄNNER 
VÄNFÖRENING TILL ARKITEKTUR- OCH DESIGNCENTRUM  
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           28 januari 2015 

 

 

ARKITEKTURVÄNNER. Ett nytt år ligger framför oss– ett spännande år för vårt ArkDes. 

Kerstin Brunnberg, överintendent, har för vänföreningens styrelse berättat om det 

förändringsarbete hon initierat- och det känns mycket positivt. Mer om detta, och annat 

som sker i vår omvärld, får ni höra under den kväll som ArkDes och vänföreningen 

bjuder in till i mars och som ni kan läsa mer om nedan.  

Hur som helst – nu är vänföreningens kansli i full gång med planeringen av vinterns 

program. Så väl mött i olika aktiviteter framöver! 

 

ENTRÉ LINDHAGEN – SKANSKAS HUVUDKONTOR 

Skanska flyttade i början av 2014 till sitt nya globala huvudkontor på Västra Kungs-

holmen. Kontorsbyggnaden har uppförts med två huvudmål- att bli en attraktiv arbets- 

och mötesplats inte bara för de drygt 1100 anställda utan för samtliga medarbetare i 

världen, och att präglas av en stark ”grön” profilering. Svaret blev bland annat en sk 

aktivitetsbaserad (ABW, Activity Based Workplace) kontorsmiljö som stimulerar sam-

verkan, mobilitet och där medarbetarna själva väljer den arbetsmiljö som för dagen/ 

stunden stöder deras arbetsuppgifter. Byggnaden har projekterats och byggts med 

miljöhänsyn och resultatet är att den ligger 50 % under de energikrav som Boverket 

ställer på nya kontorsfastigheter. Anläggningen är exempelvis självförsörjande när det 

gäller kyla, en av de allra mest energikrävande funktionerna i en kontorsbyggnad. Bilpool, 

stort cykelgarage och bikupa på taket är andra miljöinslag.  

Vi guidas av Skanskas Christine Gustavsson, Group Knowledge Sharing Manager och 

kommunikationsansvarig för flytten samt Jonas Falk, arkitekt M. Arch. Strategisk Arkitek-

tur, ansvarig arkitekt för huset genom hela processen från detaljplan till hus. 

TID: 18 februari kl 18.00 

PLATS: Skanskas Huvudkontor, Warfvinges väg 25, T-bana till Stadshagen, uppgång mot 

Mariedalsgatan, håll till vänster runt kvarteret. 

AVGIFT: 100 kr betalas på plats 

ANTAL: Högst 30 personer 

 

TRE FÖRELÄSNINGAR - OM BYGGNADENS OCH STADENS 
HÅLLBARHET  

Förra årets föreläsningar var så uppskattade att vi planerar en ny serie med tre föreläs-

ningar även under vårterminen. Där lyfter vi fram tre olika aspekter på det aktuella 

begreppet ”hållbarhet” nämligen fasadrenovering, byggnaders konstruktion och flyttan-

de/skapande av en helt ny stad. Föreläsningarna äger rum i Tekniska Nämndhusets 

hörsal den första ”lämpliga” onsdagen i månaden ( se datum nedan!!!) kl. 18.00.  
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A V GI F T:  Vårens tre föreläsningar kostar 360 kr för hela serien och 150 kr om man 

köper enstaka föreläsning. OBS! Även icke medlemmar är välkomna- så tag med en vän! 

RESTAURERINGEN AV STOCKHOLMS SLOTTS FASADER – ETT 25-ÅRIGT PROJEKT 

De flesta av oss har säkert följt diskussionen om färgsättningen av Stockholm Slott. 

Under vårens första föreläsning berättar Malin Myrin om de ambitiösa förarbetena för att 

bestämma fasadernas kulör. Men vi får även höra om ett annat inslag i den pågående 25-

åriga restaureringsprocessen nämligen restaurering av den gotländsk sandsten som finns 

i slottets fasader- ett fascinerande hantverk. Malin Myrin, konservator fil dr. är verksam 

som projektledare på Statens fastighetsverk med ansvar bl.a. för den omfattande 

restaureringen av Stockholms slotts fasader.  

TID: Onsdagen den 4 mars, kl. 18.00 

PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4 

KIRUNA – HISTORIENS STÖRSTA STADSOMVANDLING  

Kiruna är en av Sveriges yngsta städer, vars framväxt är starkt kopplad till LKABs bryt-

ning av järnmalm från början av förra seklet. År 2004 stod det klart att fortsatt verksam-

het vid LKABs stadsgruva kommer att orsaka sådana sprickbildningar på markytan att 

den nuvarande stadskärnan måste avvecklas. Kommunen har sedan beslutat att flytta 

den nuvarande stadskärnan till säker mark 2,5 kilometer österut. Göran Cars berättar om 

den fascinerande processen och utvecklingsplanen. Göran Cars är professor i 

Samhällsplane-ring och miljö vid KTH. Sedan januari 2013 är han verksam i Kiruna 

kommun med uppgift att ta fram en utvecklingsplan för den nya stad som ska byggas. 

TID: Onsdagen den 8 april, kl. 18.00 

PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4 

MATERIAL OCH KONSTRUKTION GER FORM 

”Så länge jag minns har jag varit intresserad av konst och arkitektur. Det var därför 

naturligt att jag, som ingenjör, utvecklade ett stort engagemang för konstruktioner som 

leder till stor arkitektur.” Så skriver Sture Samuelsson i det praktverk, Ingenjörens konst, 

han just avslutat. I sin föreläsning kommer han att presentera betydelsefulla ingenjörer 

och visa på hur den goda arkitekturen bärs fram av sin konstruktion. Boken 

argumenterar stark för en ökad samverkan mellan arkitekter och konstruktörer. Sture 

Samuelsson är professor em. i ämnet Konstruktionslära vid KTH Arkitektur. Han är 

utbildad som civilingenjör och har haft olika positioner inom högskolor och i privat 

näringsliv.  

TID: Onsdagen den 6 maj, kl. 18.00 

PLATS: Hörsalen, Tekniska Nämndhuset Fleminggatan 4 

VON DER LINDESKA – ETT MURAT RENÄSSANSPALATS 

Von der Lindeska huset, kv Typhon 2 i Gamla Stan, öppnar sin vackra port för 

vänföreningen! Huset ägs sedan 1975 av Murmestare Embetet, ett hantverksskrå som 

bildades 1487 för att utveckla yrkeskunskapen och tillvarata de anslutna mästarnas 

intressen. Embetet fortlever ännu i dag och består av välrenommerade byggmästare i 

Stockholm. Huset som byggdes i tysk/ nederländsk renässans och stod färdigt 1634, 

tillkom efter en förödande storbrand i Stockholm 1625. I huset finns en rikt skulptural 

utsmyckning av gotländsk sandsten med influenser från den tidiga barocken. Huset har 
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genom århundradena undergått en del genomgripande förändringar både exteriört och 

interiört. De dekorerade bjälklagen i paradvåningen är dock bevarande från husets 

tillkomsttid.  

Björn Hallerdt, tidigare stadsantikvarie och chef för Stockholms Stadsmuseum berättar 

om huset. Vi får också höra om Murmester Embetets historia och verksamheten i dag.  

TID:  Måndagen den 9 mars kl 16.00 och kl 18.00. Ange vilken av visningarna du vill delta i 

PLATS: Von der Lindeska Huset, Västerlånggatan 68  

AVGIFT: 100 kr betalas på plats 

ANTAL: Högst 20 personer per tillfälle.  

MINGELKVÄLL: EN VÄN TAR MED EN VÄN – ELLER FLERA… 

Arkitektur- och Designcentrum, öppnar sina dörrar, bibliotek och sina samlingar för att 

visa oss vänner och våra vänner vad vi är vänner till. Det blir ett arrangemang för alla. 

För nya medlemmar som är nyfikna på föreningen och vad som sker på ArkDes avseende  

utställningsverksamhet och andra mer osynliga verksamhetsområden. För ”gamla” 

vänner som vill se och höra de positiva tongångar som nu råder på ArkDes och vilka 

förhopp-ningar vi kan ha på verksamhetens framtid- och vänföreningens roll i denna! Ta 

chansen att ta med dig arkitektur- och designintresserade vänner, som ännu inte är 

vänner men som kanske kan bli det! Passa på att se den aktuella fotoutställningen 

Constructing worlds och mingla med Kerstin Brunnberg, överintendent vid ArkDes och 

några av hennes kolleger samt vänföreningen och vår styrelse och kansli. Det blir lite vin - 

och evenemanget är utan kostnad. 

TID: Tisdagen den 10 mars, Samling kl 18.00 

PLATS: Arkitektur- och Designcentrum, Skeppsholmen 

TULETORNEN FÖRNYAR SUNDBYBERG 

I Sundbyberg pågår ett byggande som aldrig förr och staden står inför en betydande 

förvandling. En markering av det nya är de två spektakulära sextonvåningstorn, Tuletor-

nen, som ligger på platsen av en gammal bensinmack och som är aktuella för inflyttning 

med totalt 180 lägenheter, butiker och lokaler. Byggnaderna har ett skulpturalt 

formspråk med veckade balkongfasader i betong och mattborstad aluminium. I 

inredningen har man arbetat med högklassiga material och hotellassociationer. Alla 

lägenheter, även de minsta, har utgång till s k lounge-balkonger åt två håll och 

storslagen utsikt. Wallenstam är byggherre, arkitekter är Vera arkitekter medan ett 

designerpar från Storbritannien svarar för inredningen. Det är samma team av 

byggherre och arkitekter som uppfört bostadshuset på Grev Turegatan 8, Ture No8, ett 

omtalat projekt som bl.a. mottagit Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab 2014.  

Vi träffar Annica Modin, konceptutvecklaren i Wallenstam, och arkitekterna Tobias Nissen 

och Mats Eriksson, som berättar om sitt arbete med de aktuella projekten. 

TID: Måndagen den 30 mars, kl. 16.00 (OBS, tiden!) 

PLATS: Tulegatan 18, Sundbyberg 

AVGIFT: 100 kr betalas på plats 

ANTAL: Högst 30 personer 
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ÅRSMÖTE 2015  

I vårt nästa medlemsbrev följer kallelse till årsmötet som planeras äga rum den 19 maj på 

Skeppsholmen. Den som vill lämna in motion måste göra det före den sista mars enligt 

stadgarna. Dessa kan man f ö finna på hemsidan www.arkitekturensvanner.se. Där finns  

också aktuella programpunkter tillsammans med allmän information om vår förening. 

Det finns stor utvecklingspotential för hemsidan – men använd den och kom gärna med 

synpunkter!  

ANMÄLAN TILL VÅRA PROGRAM 

Som ni kanske sett har vi tagit bort rubriken ”Anmälan” under de olika programpunkter-

na. Fortsättningsvis gäller alltså, om inte annat anges, anmälan per telefon 08 611 35 96 

eller mail vannerna@arkdes.se. 

GAMLA OCH NYA MEDLEMMAR 

Som framgick redan av vår julhälsning så har medlemsavgifterna för 2015 trillat in i god 

takt – och vi kunde meddela att medlemsförmånerna är oförändrade. Till er som betalt 

avgiften för 2015 medföljer i detta brev de nya medlemskorten – med den nya logotypen! 

Brevet skickas också till er som varit medlemmar 2014 även om ni inte förnyat medlem-

skapet – och i brevet till er ligger en inbetalningsavi, som påminnelse!  

 
Detta händer på ArkDes 
STOCKHOLM DESIGN WEEK (det som förr kallades Möbelveckan) pågår på Stockholms-

mässan den 2-8 februari. Det finns också många sidoevenemang runt omkring i staden 

med företagspresentationer och mingel. ArkDes bidrar den 5 februari med en presenta-

tion av de formgivare som fått utmärkelsen Design S, vars projekt är utställda i ”rutan” 

på ArkDes. Se hemsidan http://www.arkdes.se/articles/stockholm-design-week.  

CONSTRUCTING WORLDS – PHOTOGRAPHY AND ARCHITECTURE IN THE MODERN 

AGE, är nästa stora utställning på ArkDes. Den har tidigare visats på Barbican i London 

och nyligen utsetts av the Guardian till årets bästa utställning. De internationella 

fotograferna vars verk finns med i utställningen kommer i ArkDes utställning att 

kompletteras med några svenska. På öppningsdagen den 19 februari arrangeras ett 

seminarium med några framstående experter på arkitekturfotografi, bland dem Maria 

Lantz, rektor på Konstfack. http://www.arkdes.se/articles/arkdes-talks-constructing-

worlds. Fotoutställningen kommer att hänga fram till den 17 maj.  

 
Övrigt 
Slutligen vill informera om det samtal som arrangeras med den norske arkitekten  

Ulf Grønvold den 17 februari kl.18.00 i Sandlersalen i ABF-huset. Ulf Grønvold har varit ledare 

för Arkitekturmuseet i Oslo och förväntas ha erfarenheter och synpunkter som kan vara 

värdefulla i den pågående debatten om ArkDes. Ingen anmälan krävs. 

 

 

KANSLIET. Mikaela Eckered, Inger Lundmark och Hanne Weiss Lindencrona träffast säkrast 

onsdagar kl. 10-16, tel 08-611 35 96 eller e-post: vannerna@arkdes.se 


