
	  

	  
	  
	  

Dagsutflykt till Norrköping och Linköping  
den 16 maj 2018 

	  

	  
Katscha, arkitekt Ingrid Reppen                   Vallastaden   
 
 
 
I september 2017 genomfördes en bomässa, Bo-och samhällsexpo, i området Vallastaden i 
Linköping. På rekordtid hade 40 aktörer byggt ca 1000 bostäder i en tät, grön och blandad 
stadsdel vimlande av arkitektoniska grepp och innovativa lösningar. Nu planerar föreningen att 
göra en dagsutflykt med buss till området. På vägen ska vi också besöka Norrköping, en stad 
där ett omfattande förnyelsearbete kring det gamla industriområdet vid strömmen växer fram i 
en lugnare takt. En resa som vi tror kommer att väcka tankar och diskussioner kring arkitektur 
och stadsbyggnad. 
 
Kl. 8.30 Samling vid Centralstationen, mötesplats anges senare. Vi dricker kaffe på bussen – 
eller vid en kort bensträckare. 
 
Ca 10.30 Ankomst Norrköping. Vi möts av stadsarkitekt Karin Milles som guidar oss på en gåtur 
i Industrilandskapet, detta tidshistoriska dokument. Där har de tidigare industribyggnaderna 
successivt omvandlats för nya ändamål, däribland Arbetets museum och andra 
kunskapsorienterande verksamheter. Bland de aktuella tillskotten i staden kan nämnas det 
iögonfallande bostadsprojektet Katscha som fått Sveriges arkitekters bostadspris 2016. 
 
12.30 – 13.30 Lunch i Norrköping 
 
14.00 Vi anländer till Vallastaden i Linköping. Där möter oss kommunikationschefen Elisabeth 
Wänström Falk och visar runt i kvarteren. Genom att dela upp stadsdelen i mindre delar fick 
flera aktörer en chans att bygga. Inom samma kvarter samsas nu villor, radhus, bostadsrätter, 
hyresrätter, stort och smått.  Många studenter bor i området som gränsar till Universitetets 
campus från 70-talet. 
 
16.00 Stadsarkitekt Johanna Wiklander kommer till Valla och berättar om Linköpings aktuella 
planer. 
 
16.45 Återresa till Stockholm. Stopp i Nyköping för middag. 
 
Åter Stockholm kl. 20.00 
 
Pris: 1200kr inkl. resa, kaffe, lunch och middag.  
Anmälan: Anmälan och inbetalning senast måndagen den 7 maj till bg 5481-5634 eller  
pg 503649-6. 
	  
 


