
 
 
 
 
 
Stockholm den 17 juni 2015 

 
 

 
 
 
Kära vänner. 
 
 
Här får ni ett sommarbrev från kansliet med lite information/ förvarning om vad som händer i 
föreningen strax efter sommaren. Ni kommer att få ett Medlemsbrev i slutet av augusti där allt också 
står - och mer därtill. Men ni kan ni ju lägga in evenemangen i era almanackor! Vad gäller helgresan 
till Göteborg gäller dock att anmälan måste in redan innan ni får medlemsbrevet.  
 
Det har varit en intensiv vinter/ vår i vänföreningen. Förutom den ordinarie verksamheten har vi 
också ägnat oss åt frågan om ArkDes framtid, föranlett av regeringens/ kulturdepartementets 
föreslag att ArkDes ska slås ihop med Moderna Museet. Arkitekturens Vänner har skrivit ett remissvar 
där vi avstyrker förslaget men i några punkter slår fast vad som, om sammanslagningen sker, krävs 
för att arkitekturfrågorna ska ha kvar integritet och tyngd i den nya organisationen. Remissvaret kan 
ni läsa på vår hemsida. Alla remissvar som har kommit in finns på www.regeringen.se/sb/d/20125. 
Vad ett eventuellt samgående kan komma att betyda för vänföreningens framtid vet vi förstås ännu 
inte. Styrelsen har beslutat att arbetet tills vidare pågår som vanligt.   
 
Men nu till sensommarens programpunkter 
  
 

1. Lördagsutflykt til l  Upplands Väsby. 26 september kl 10-15  

Upplands Väsby är en expansiv och snabbt växande kommun i Stockholmsregionen. Kommunen har 
alltid varit framsynt och engagerad i bostadsbyggnads- och stadsbyggnadsfrågor. Här genomfördes 
den första Bomässan 1985 och de senaste åtta åren har kommunen bjudit in till en 
samhällsbyggnadsdag tillsammans med KTH. Man har också anlitat den internationella 
stjärnarkitekten Zaha Hadid för att ge förslag till utveckling av stationsområdet. Vid stationen finns 
ett nytt kulturcentrum, Messingen (White Arkitekter), som startade med en ny gymnasieskola mm, 
och som fått Stora Samhällsbyggnadspriset 2012. Med en buss tar vi oss runt bland de områden som 
var omskrivna och i ropet på Bomässan, och ser hur de överlevt de 30 åren! Och vi ska naturligtvis 
också titta på dagens byggande. Kostnaden för utflykten är 550 kr inklusive lunch. Mer information 
kommer i nästa Medlemsbrev. 
 
I augusti kommer det en ny bok om den vita trädgårdsstaden Södra Ängby. Den har nio olika kapitelförfattare och 

lika många infallsvinklar på området - och kommer ut på Carlsson förlag. Med anledning av detta inbjuder 

vänföreningen till två olika programpunkter- se nedan… 
2. Årets sensommarvandring går i Södra Ängby. 14 september kl 18 

Den vita staden (1934-40), är en villaförstad som består av drygt 500 villor utströdda på två berg 
vid Mälarens norra strand. Området är Europas största område med enfamiljshus i modernistisk stil, i 
en alldeles egen och regional tolkning av den internationella funktionalismen, ibland kallad nordisk 
funktionalism. Vid vandring får vi bl a höra om stadsplanetankar, internationella influenser och om 
vilka arkitekter som ritade husen. Och - inte minst- vi får förmånen att besöka ett par av de ståtliga 
villorna! Vår guide på vandringen är Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt och professor. Plats och 
resväg meddelas i kommande medlemsbrev. Kostnad 100 kr. 
  
 



3.  Södra Ängby. Onsdagsföreläsning den 7 oktober kl 18   

Då ska vi få veta mer om tankarna som formades hos stadsplanerarna, hur de internationella 
influenserna från exempelvis Frankrike och Tyskland påverkade, vilka arkitekterna som ritade husen 
var, hur det gick till när husen byggdes och var de nyinflyttade kom från. Men i Södra Ängby kan vi 
också avläsa något annat. Vi ser ett nytt, modernt samhälle som växer fram, byggt på tankar om 
demokrati, framtidstro, folkhälsa och gemenskap. Södra Ängby blir med det en spegel av det nya 
Sverige, en del av folkhemsbygget och även av den svenska modellen. Det var en tid när Sverige var 
världens modernaste land. Thorbjörn Andersson, redaktör för den ovan nämnda boken samt någon/ 
några av de författare som medverkar i boken medverkar under kvällen. Kostnad: 150 kr. I nästa 
Medlemsbrev preciseras programmet ytterligare. 
 

  

4.  Göteborg. Weekendresa den 3-4 oktober  

Första helgen i oktober åker vi till Göteborg, se bifogade blad. Där lotsar oss Claes Caldenby i 
centrala staden och på älvstränderna. Se bifogade blad och anmäl dig senast den 25 
augusti! 
 
 
Övriga program vi arbetar med för hösten är ett besök på det nya A-huset, arkitekter Tham & 
Videgård och ansvariga för ombyggnaden av Centralstationen, Tengbom. Mer om detta i 
augustibrevet! 
 
 
 
Så nu tackar vi på kansliet för våren - och önskar solig, varm och glad sommar!!! 
 
 
 
Hanne, Inger och Mikaela 
 


