
Stockholm den 22 juni 2016

Kära vänner.

De senaste åren har vi skickat ut ett sommarbrev till alla våra medlemmar. Vi har tyckt att tiden mellan 
medlemsbrev 2 i april och 3 i augusti känns väldigt lång. Detta gäller även i år så här kommer ett sommarbrev 
från kansliet med lite information/ förvarning om vad som händer i föreningen strax efter sommaren. Så nu kan ni 
förbereda er mentalt och där tider redan finns angivna, lägga in evenemangen i era almanackor! 

Det är spännande tider nu för ArkDes. Att den ska vara en egen myndighet där verksamheten ska fortsätta, tom 
utvecklas, har kulturministern angivit i ett pressmeddelande i slutet av april. Gott så. Kerstin Brunnbergs 
förordnande går ut den sista juni 2016 och tjänsten som ny överintendent är utlyst. Vi hoppas förstås att det blir 
en lika kompetent, engagerad och samarbetsinriktad chef som kommer att efterträda Kerstin, men om detta vet vi 
just nu inget.

Men nu till sensommarens programpunkter- med utblickar mot hösten. Mer information kommer Medlemsbrev 
3:2016 i slutet av augusti.
 

1. Finissage Yayoi Kusama – I oändligheten. Tisdagen den 6 september 
För dig som ännu inte hunnit se den spännande utställningen av Yayoi Kusama (f 1929) – eller som vill se den en 
sista gång . Utställningen spänner över Kusamas verk från 1950-tal fram till i dag, och är den första stora 
retrospektiva presentationen av hennes konstnärskap i Skandinavien. I utställningen, som är en samproduktion 
mellan Moderna Museet och ArkDes, visas ett rikt urval av måleri, teckning och skulptur, liksom rumsliga 
installationer och performance - material och mycket, mycket mer. Passa på att se, eller återse, denna spännande 
utställning, den sista veckan den är på plats i våra museer! Vi har ordnat två visningar tisdagen den 6 september 
kl 16 och kl 18. Ange vilken tid som passar dig bäst, så försöker vi pussla ihop det hela på bästa sätt. Guide är 
Eva Larsson, ArkDes. Evenemanget är kostnadsfritt.

2. Årets sensommarvandring går i Tensta tisdagen den 13  september kl 18
I våras besökte föreningen Stenas miljonprogramområde i Fisksätra på vår lördagsutflykt. På höstens 
stadsvandring följer vi upp den tråden med en stadsvandring i Tensta. Den kommer att ta oss på en rundtur 
utanför centrumstråket där vi får tid att se många av Tensta olika bostadshus, prata om miljonprogrammets 
historia, blicka ut över Järvafältet vid vattentornet, diskutera renoveringar och bostadssegregation samt höra om 
eken som försvann. Sköna promenadskor rekommenderas. Guide är Erik Stenberg, arkitekt SAR/MSA som 
tidigare bott och verkat i Tensta. 

3.  Bro Park Galoppbana – i senare delen av september  
Den 19 juni invigdes Bro Park den nya galoppbanan i Bro, som ska ersätta Täby galopp som huvudanläggning för 
galoppsport i Sverige. Anläggningen ligger på Bro Önsta gårds marker och väver samman de nya funktionerna 
med den befintliga kulturmiljöns byggnader och landskap. Vi får vid besöket höra om hela projektet och besöka 
den nyinvigda läktarbyggnaden. Guider är Gustav Appell, Arkitekt SAR/MSA som är arkitekt för publikområdet, 



Johan Paju arkitekt LAR/MSA som svarat för landskapsgestaltningen samt en företrädare för beställaren Svensk 
Galopp.

4.  Höstens föreläsningar – tisdagar kl 17.
Vårens föreläsningar hölls samman av temat Kiruna, vilket också var målet för vårens weekend- resa. Höstens 
föreläsningar släpper vi tematiskt fria – det blir tre helt ”osammanhållna” föreläsningar som förhoppningsvis kan 
genomföras på ArkDes den första tisdagen i varje månad, dvs 4 oktober, 1 november och 6 december. Den sista 
av dessa är redan klar- det blir Martin Rörby som talar Stock-holms brutalistiska 1960-och 1970-talsarkitektur 
utifrån sin senaste bok Sthlm Brutal. Övriga föreläsningsämnen vi diskuterar är bostädernas utemiljö/ närmiljö 
samt Vägarkitektur. Vi får se vad sommarens research kan leda till - mer om detta i kommande medlemsblad. 
Men datumen kan du redan boka in.  

Övriga program vi arbetar med för hösten är besök på nya Musikhögskolan på Gärdet (AIX Arkitekter) och på 
den många gånger ombyggda Riksförsäkringsanstalten ( Sigurd Lewerentz 1930-32). Och vi kämpar också för att 
få till ytterligare en visning av Continental/ Orgelpipan.

Så nu tackar vi på kansliet för terminen och önskar oss alla en solig, varm och glad sommar!!! Vi är åter på 
kansliet den 17 augusti.

 
Hanne Weiss Lindencrona, Inger Lundmark och Mikaela Eckered


