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Det är alltid några hektiska dagar för oss innan allt faller på plats och kommer på pränt.
Som vanligt först några tillbakablickar på det som varit. Helgresan till Malmö/Lund och
Falsterbo inledde ”terminen” redan i augusti och strax därpå följde den snart traditionella
sensommarvandringen, i år i Norra Djurgårdsstaden. Där fick vi en presentation av planerna för
det stora utvecklingsområdet och dessutom möjligheten att titta in i en bostad, som var ett
tydligt exempel på dagens okonventionella bostadslösningar. Därefter reste vi till Bordeaux
med vår engagerade och kunnige guide, Sebastien Corbari. Vi såg en stad där bilarna fått
lämna city för spårvagnar och där ny arkitektur står fram mot den historiska sandstensstaden
och den breda floden Garonne. Det är en liten storstad, väl värd ett besök! Vi tittade också på
arkitektur i regionen och provade vin – förstås! Häromveckan besökte vi ett ganska okänt
Erskinehus från 1955 i Slakthusområdet i Johanneshov, som är Stockholms nästa större
område för omvandling/ förnyelse. Fastighetens fina curtain-wall- fasader och viktiga
inredningsdelar renoveras och förväntas bli ett viktigt kulturellt inslag i den framtida
Söderstaden.
Vid vänföreningens möte med Kieran Long den 17 oktober berättade han engagerat om sina
planer för utställningar på ArkDes den närmaste 4-årsperioden som omfattar en vårutställning
2018 som sätter tonen för ArkDes nya inriktning, en omfattande samlingsbaserad basutställning och en internationell storproduktion om arkitekten Lewerentz.
Nu till kommande program- och påminnelse om att snart är det dags att betala in medlemskapet i Arkitekturens Vänner för 2018.

HÖSTENS FÖRELÄSNINGSSERIE – TRE OFFENTLIGA RUM
Två föreläsningar finns ännu att lyssna till i serien om tre helt olika offentliga rum: Citybanan,
Infrastrukturen i landskapet och Parken. Vid föreläsningen om Citybanan berättade Bengt
Ahlqvist om kontorets närmare 30 år långa process intill sommarens nyinvigda resultat.
Landskapet och vägen – samspel eller maktkamp?
Landskapsarkitekterna har en viktig roll i placering och utformning av en välfungerande,
hållbar och vacker infrastruktur. I föreläsningen berättas om vad det innebär att jobba i den
stora landskapsskalan och hur kunskap om landskapet, om dess funktioner och sammanhang,
kan användas för att finna de bästa infrastrukturlösningarna - att arbeta med och inte mot
landskapet.
FÖRELÄSARE: Emily Wade, landskapsarkitekt, Landskapslaget
TID & PLATS: Tisdagen den 7 november kl.17.00 i Aula ArkDes
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Kungsträdgården är som ett långsamt skådespel
Kungsträdgården i Stockholm är ständigt aktuell och i fokus för debatten, senast genom
Apples förslag till flaggskeppsbutik. Med utgångspunkt från berättelsen om Kungsträdgården
skisseras parkernas svenska historia från kungens trädgård till folkets offentliga park.
FÖRELÄSARE: Bengt Isling, landskapsarkitekt LAR/MSA Nyréns arkitekter.
TID & PLATS: Tisdagen den 5 december kl.17.00 i Aula ArkDes.
AVGIFT: Föreläsningarna kostar 150 kr/gång. OBS! Även icke medlemmar är välkomna: Så ta
med familj, vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med föreningen - och med
arkitekturen!

VÄNFÖRENINGEN MÖTER - TORLEIF FALK
Vad händer i Stockholm? Nu får vi möta arkitekt SAR/MSA Torleif Falk, som är stadsarkitekt i
Stockholm sedan ett år tillbaka. Torleif Falk har en bred erfarenhet inom alla stadsbyggandets
områden och processer, närmast från uppgiften som bostadssamordnare på stadsledningskontoret och sedan tidigare från bl a fastighetsbolaget Stockholmshem, byggföretaget
Primula, Nyréns och Thomas Eriksson arkitekter. Bland uppgifter som väntar stadsarkitekten är
att finna lösningar på aktuella och omtvistade projekt som nya höghus, byggnader i Kungsträdgården m fl – men inte minst att fortsätta det pågående arbetet med en ny översiktsplan
för Stockholm. Det är verkligen ett högst aktuellt och omfattande planeringsarbete som vi får
ta del av!
TID OCH PLATS: ArkDes Aula torsdagen den 16 november kl.16.00. OBS Tiden!
AVGIFT: 100kr

TOMTEBODA POSTTERMINAL
Postterminalen i Tomteboda, ritades av Gustaf Rosenberg på Rosenberg & Stål Arkitektkontor
och byggdes åren 1980-83. Den lär vara en av landets största byggnader på 106 000 kvm och
med en volym av 630 000 kubikmeter! Byggnaden är inte längre i bruk som postterminal och
f n pågår arbetet med att renovera och förändra för nya verksamheter. Enligt planerna ska SL
flytta in i en del med bussdepå och en del ska rivas för bostäder.
I Byggnadsstyrelsens direktiv inför projekteringen var ett av kraven just att ”den stora skalan
måste beaktas i miljögestaltningen”. Projektet utsågs också som pilotprojekt för en satsning
på konstnärlig utsmyckning i industriell miljö, så projektet genomfördes i samarbete med
konstnärer. Byggnadskomplexet är uppdelat i fem enheter med olika funktioner. Där är en
huvudbyggnad med främst postsorteringsfunktionerna, en kontorsbyggnad, ett par olika
lastkajer för omlastning och fjärrtrafik, samt en spårhall med anknytning till bangården. De
olika enheterna har fått varierande fasadmaterial och kulörer. Vi visas av Bengt Säberg från
fastighetsförvaltaren NewSec och inredningsarkitekten Juliette Ciliberto, Varg Arkitekter.
TID OCH PLATS: Måndagen den 27 november, kl.18.00. Vi möts på Terminalvägen 14. Tag Tbanans blå linje till Västra skogen, därifrån buss 507 till Tomteboda postterminal.
AVGIFT: 100kr

KONTORSBESÖK PÅ EQUATOR ARKITEKTER
Equator har sitt ursprung i Ericsson Gynnerstedt Ågren (EGÅ) Arkitektkontor som grundades
1952. Via tävlingsvinster under tidigt 50-talet etablerades kontoret som främst kom att vara
verksamt i uppbyggnaden av Folkhemmets skolor, bostäder och centrumanläggningar. Nu
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inne på sitt 65:e år och med fjärde generationen delägare på väg in arbetar kontoret med flera
större om- och nybyggnads projekt i centrala Stockholm. Kontor, handel och bostäder är
tillsammans med stadsutvecklingsprojekt huvuduppgifterna. Bland aktuella projekt kan
nämnas kontorshuset vid Västgötagatan 5, en ombyggnad med en återbrukad bronsskimrande
plåtfasad som nu är inne i etapp två med skisser för nybyggnad kring katolska kyrkan samt
omdaningen av kv Hästskon 12 där SEB’s gamla bankhus i city ska ges ett nytt liv och en ny
gestaltning. Bland genomförda projekt kan nämnas ombyggnaden av Postgirots gamla kontor
vid Drottninggatan, det sk Klara Zenit (1999-2003) med de omtalade radhusen på taket, det
nya stadsdelscentrumet Liljeholmstorget (2004-2009) som innehåller handel, bostäder och
vårdlokaler kring ett nytt torg, Åhlénshuset vid Östermalmstorg (1999-2010) – omtalat och
omdebatterat, numera omtyckt - med sin karakteristiska glasfasad.
Equator ägs idag av 13 delägare, alla verksamma på kontoret som omfattar ett drygt 50-tal
arkitekter och byggnadsingenjörer, flera med utländsk bakgrund. Vi hälsas välkomna av bl a
kontorets VD Annica Carlsson, senior arkitekt MSA.
TID OCH PLATS: Måndagen den 29 januari kl 18.00, Kungsgatan 18.
AVGIFT: 100kr

DAGS ATT FÖRNYA DITT MEDLEMSKAP
För ett år sedan uttryckte vi oro i medlemsbrevet för att medlemsantalet under 2017 drastiskt
skulle komma att minska eftersom gratis entré 2016 införts på ArkDes egenproducerade
utställningar. Den oron visade sig obefogad- föreningen har nästan samma medlemsantal 2017
som 2016. Vi ser detta som ett tecken på att ni, våra medlemmar, anser att det är viktigt att
det finns fora där arkitektur i bred mening visas, beskrivs och diskuteras och för att ni därmed
också stöder verksamheten vid ArkDes. Sen vill vi förstås också gärna tro att de verksamheter
föreningen erbjuder uppfattats som intressanta och angelägna. Vår ambition är också att
medlemsbreven och vår hemsida ska utgöra en ”aktualitetskatalog” för objekt och företeelser
på arkitekturens område.
Inbetalningskort för medlemskap under 2018 bifogas detta utskick. Betala helst före utgången
av november månad (PG- 503649-6 eller på BG 5481-5634). Glöm inte att skriva ditt/ert namn
på inbetalningen. Företagsmedlemmar får faktura under november månad. De nya medlemskorten skickas ut i januari med det nya årets första medlemsbrev. Medlemskortet för 2017
gäller tom januari 2018.

MEDLEMSKAP SOM GÅVA
Även om vi konstaterar i stort sett oförändrat medlemsantal under det gånga året, kan vi
konstatera att vi behöver bli fler. Du som redan är medlem och vill fortsätta att vara det är vår
bästa referens. Så hjälp oss marknadsföra föreningen i dina olika nätverk. Tala om att vi finns
på nätet, på Instagram och Facebook. Ge bort ett medlemskap till Vänföreningen till familj,
släkt, vänner och arbetskamrater så kan de glädja sig åt din present hela året. Så enkelt kan
det vara att hitta på presenter till jul, födelse- och andra bemärkelsedagar. För varje lyckad
medlemsvärvning får du även fortsättningsvis välja en pocketbok i serien Vad är … ( med titlar
alltså såsom: Vad är arkitektur, musik, konst, bildning politik, sport, sanning mm) från Bokförlaget Langenskiöld. Då du anmäler ditt ”vänförvärv” skickar vi en lista på dessa böcker som du
får välja från. Detta erbjudande gäller givetvis även för dig som ger bort ett medlemskap som
gåva. Observera att medlemskap som köps nu gäller hela 2018!!!
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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, måste du ange vilket evenemang det gäller!
SOCIALA MEDIER. Sedan några år har föreningen en egen hemsida arkitekturensvanner.se. Nu
finns vi även på Facebook och Instagram (arkitekturensvanner).

Detta händer på ArkDes…
Som nämnts inledningsvis är vi förväntansfulla inför de närmaste årens utställningar på
ArkDes. Tills vidare visas dock enbart två redan i förra medlemsbrevet presenterade
utställningar. Därutöver finns som vanligt en livaktig pedagogisk verksamhet – som dessutom
har flera programpunkter öppna för barn under höstlovsveckan.
NORM FORM. Höstens stora utställning handlar om normkritisk design. Har du någonsin
funderat över varför dam- och herrcyklar ser olika ut? Eller varför en borr och en mixer har helt
olika utseenden.? Den aktuella utställningen innehåller verk av ett femtiotal formgivare som
avslöjar de dolda budskap som föremål omkring oss förmedlar. (Till den 11 februari).
HANTVERK I PLASTÅLDERN. Den fina utställningen av ett 30-tal möbler ur HI-gruppens
produktion (Hantverksmästare och Inredningsarkitekter) pågår till den 19 november. HIgruppen bildades på 60-talet och bestod av formgivare som Åke Axelsson, Hans Johansson
och John Kandell. Gruppen presenteras också i en nyutkommen bok ”HI-gruppen och
hantverkets återkomst” som skrivits av intendenten vid ArkDes Johan Örn och ges ut på
Carlssons förlag.
PEPPARKAKSHUSTÄVLING. Snart är det dags för ArkDes årliga pepparkakshustävling. Temat
för årets tävling släpps den 27 oktober på ArkDes.se. Mellan 30 november och 7 januari kan du
besöka en annorlunda och väldoftande utställning med fantasifulla pepparkakshus. Alla är
välkomna att vara med i tävlingen. Utställningen som visar alla tävlingsbidrag besöks varje år
av en stor publik.

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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