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den nyligen antagna regionplanen för Stockholm, RUFS, ett angeläget dokument. Vi har
också rört oss omkring i staden och i 50/60-talets arkitektur. Vi besökte bostadsområdet
Skönstaholm/Hökarängen, en pärla från det tidiga 50-talet, som är ett exempel på trädgårdsstadens idéer och där radhuset fick en introduktion. Vi var sedan 40 personer som
fick en mycket generös och intressant visning av S:t Görans gymnasium, nu studentbostäder. Byggherren Svenska Bostäder och ett par medverkande arkitekter berättade om
processen och visade hur fint några lyckosamma studenter nu har fått det. Så genomfördes häromdagen en bussresa till inte mindre än sex fina kyrkor i Stockholmsområdet,
alla byggda samtidigt åren 1956
1960, och ritade av vårt lands främsta arkitekter. Karin Winter var vår guide och hon har
sammanställt några rader om de aktuella kyrkorna som kan skickas till den som är
intresserad.
Här följer nu programmet för årets slut och början på nästa! Vi vill också fästa uppmärksamheten på att vi har ett prova-på-erbjudande för medlemskap. Vi önskar bli fler
vänner – tipsa dina vänner om att bli våra vänner! I detta utskick finns också en inbjudan
till vänföreningens resa till Nederländerna i mars 2019.

FÖRELÄSNINGSERIEN – PERIFERIN I CENTRUM
Av höstens föreläsningsserie återstår ännu två. Observera att föreläsningarna är öppna
även för ícke-medlemmar. Tag med vänner som kan bli medlemmar!
TVÅ FÖRORTER I FÖRÄNDRING
Fokus Skärholmen I det växande Stockholm har staden beslutat att genomföra ett profilprojekt i Skärholmen för socialt hållbar stadsutveckling, ett projekt som omfattar 4000
nya lägenheter. I satsningen prövas delvis nya metoder för att minska detaljstyrningen,
skapa snabbare planprocesser och öka möjligheten för byggherrar med olika storlek och
målsättning att delta. Projektchef Arkitekt Karin Ahlzén berättar.
Hovsjö i Södertälje har de senaste tio åren genomgått ett omfattande förnyelsearbete
som tog sin början i en social mobilisering av ungdomar inom området. Arbetet inleddes
bl. a. med underhåll av den centrala parken och upprustning med en fotbollsplan.
Projektet presenteras av initiativtagaren, dåvarande vd för det kommunala bolaget Telge
Hovsjö, Patrik Derk (idag i Ramböll).
TID OCH PLATS: Onsdag den 7 november kl. 16.00, Aula ArkDes
AVGIFT: 150 kr. Anmälan krävs ej.
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lyckade. Det gäller även den föreläsning där bilderna kommit på villovägar men där vårt
föreläsnings- och författarproffs med bravur genomförde en strålande föreläsning! Ett
par andra intressanta föreläsningar har vi hört, om aktuell arkitektur i England – och om
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ARKITEKTURVÄNNER. Halva hösten har nu passerat och idag kom de första snöflingorna. Innan vi presenterar det nya programmet kommer här en liten tillbakablick på de
programpunkter som nu genomförts. Vi vill nog gärna påstå att alla har varit mycket

BARN I DEN FÖRTÄTADE STADEN
Debatten om hur vi planerar och förtätar utan hänsyn till barnens perspektiv har varit
livlig i flera år. Barnen prioriteras ofta bort när den dyra marken fördelas av fastighetseller exploateringskontor i de stora täta städerna. Staden anlägger inte nya fina parker, i
stället naggar man i kanten på de grönområden och parker som finns. Skolor och förskolor blir överfulla med för små eller inga gårdar. Suzanne de Laval, arkitekt och teknologie doktor har i många år forskat, skrivit om och deltagit i debatten i frågor kring barn,
ungdomar och deras utemiljö. Hon kommer att berätta om hur det täta stadsbyggandet
påverkar barnens livskvalitet.
TID OCH PLATS: Onsdag den 12 december kl. 16.00, Aula ArkDes. OBS datum!!!
AVGIFT: 150 kr. Anmälan krävs ej.

STUDENTBOSTÄDER – PÅ KTH CAMPUS HÖGSTA PLATS
KTH - området har under det senaste decenniet genomgått stora förändringar i sin
utveckling till ett mångfacetterat Campus med olika högskolor, forskningsinstitut och
företag – och numera även studentbostäder. Vi ska nu besöka ett av de senare
byggprojekten, kv. Forskningen, med studentbostäder och KTH Live - In Lab. Projektet
består av drygt 300 yteffektiva studentbostäder på 19,5 kvm och har fokus på innovation
och hållbarhet. Det här är Sveriges största storskaliga plusenergibyggnad och målet är att
nå miljöbyggnad guld. De tre huskropparna i betong hämtar sin inspiration från platsen
med dess klippbrant med synliga hällar och berg i dagen. I bottenvåningen i ett av husen
ligger forskning-och innovationsmiljön KTH Live-In Lab som är en samverkansplattform
mellan KTH och näringslivet. Även där kommer studenter att bo i lägenheter som varje år
byggs om för att göra det möjligt att forska om system, teknik, livsstil och beteenden.
Semrén & Månsson är arkitekter för området och dessutom samarbetspartner i utvecklingen av labbet. Byggnaderna ägs och förvaltas av Einar Mattsson AB. Vid besöket träffar vi arkitekterna Lena Fagle, Lina Wågström och Petra Parinder som berättar om och
visar oss området. Projektet har fått pris i innovation och hållbarhet och arkitekten utsågs
till årets betongarkitekt 2017.
TID OCH PLATS: Måndag den 19 november kl 18. Samling vid Drottning Kristinas väg
43A för att gemensamt gå upp till kv. Forskningen.
AVGIFT: 100kr

VÄNNERNA MÖTER – TORUN HAMMAR
Torun Hammar är chef för projektledningen på Statens fastighetsverk och gästprofessor i
Restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan/arkitektur. Med bakgrund som hus- och
slottsarkitekt har hon länge varit verksam med att, i olika roller, utveckla och genomföra
projekt i kulturhistoriskt värdefull miljö. I ombyggnaden av Nationalmuseum har hon
företrätt projektägaren/ beställaren, dvs Statens fastighetsverk. Nationalmuseum är
kanske århundradets största restaurering av ett statligt byggnadsminne. Torun Hammar
kommer att berätta för oss om bakgrunden till projektet, målsättningar, vägval och om
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Statens fastighetsverks 10 - åriga arbete med att, som byggherre, genomföra arbetet.
Genom föredraget får vi en bild av byggherrens ansvar och om samspelet med
verksamheten. Vi får också en inblick i hur en 150 år gammal byggnad kan inhysa ett fullt
modernt museum med bibehållna - och nya - arkitektoniska värden. Toruns berättelse ger
oss en insikt i processen som vi kan ha i bakhuvudet när vi framöver kommer att besöka
detta fantastiska restaureringsprojekt.
TID OCH PLATS: Torsdag den 29 november kl.16.00, ArkDes Aula
AVGIFT: 150 kr. Anmälan krävs ej. OBS! Evenemanget är öppet även för intresserade som
inte är medlemmar.

KONTORSBESÖK – WHITE ARKITEKTER
White är idag landets största arkitektföretag med 900 medarbetare på elva kontor runt
om i landet och i Europa. Det Kasper Sahlinprisade kontoret i Stockholm har alla sett från
Skanstullsbron där kontoret byggde sin egen fastighet i Hammarby sjöstad med
inflyttning 2004. Vännerna är nu välkomna att där träffa Ulla Bergström, chef på
Stockholmskontoret, och Mats Egelius en av landets främsta bostadsarkitekter. Ulla
Bergström presenterar kontoret, intressanta pågående projekt och kommenterar
marknadsläget varefter Mats föreläser om bostadsarkitektur med utgångspunkt från hans
nyligen utkomna bok BoStad. Besöket avslutas med att White bjuder på enklare förtäring.
TID OCH PLATS: Måndag den 21 januari kl.18.00. Entré via Skansbron eller från nedre
planet Östgötagatan 100. Vi samlas i receptionen plan 4 och går därifrån genom kontoret
till översta planets café och föreläsningssal.
AVGIFT: Obs! Ingen avgift på plats – endast swish eller pg/bg (100kr).

RESA I MARS: AMSTERDAM – ROTTERDAM - UTRECHT
Vänföreningen planerar en resa till Nederländerna den 21-24 mars 2019. Resans
tyngdpunkt ligger i den spännande och expansiva hamnstaden Rotterdam, där nytt och
gammalt möts och smälts samman och där i stort sett alla kända inhemska arkitektkontor
finns representerade, liksom ett antal internationella arkitekter. Ett Mekka för arkitekturintresserade. Vi besöker också Amsterdam och Utrecht. Senaste dag för anmälan är den
15 januari 2019. Läs mer i bifogade informationsblad.

MEDLEMSKAP – FÖRNYAT OCH NYTT
Vi hoppas att de verksamheter föreningen och ArkDes erbjuder uppfattats som så
intressanta och angelägna att vi även i fortsättningen får räkna dig till våra vänner. Vår
ambition är att medlemsbreven och vår hemsida ska visa aktuella objekt och företeelser
på arkitekturens område. Inbetalningskort för medlemskap under 2019 bifogas detta
utskick. Betala helst före utgången av november månad (PG- 503649-6 eller på BG 54815634). 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 2018 gäller tom januari 2019.
Vi behöver också bli fler!!! Du som redan är medlem är vår bästa referens. Så hjälp oss
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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. Notera att vi har ett provapå medlemskap som gäller tom januari 2019. Det kostar 150 kr för en person och 250 för
”par”.

ÖVRIGT
ANMÄLAN TILL VÅRA PROGRAM. Om inte annat anges: mail vannerna@arkdes.se. eller
telefon 08 611 35 96 (oftast telefonsvarare).
BETALNING. Vad gäller evenemang i Aula ArkDes kan vi inte längre ta emot kontanter.
Detta gäller även besöket på White arkitekter. Vi är glada åt förskottsbetalning, men tar
givetvis också betalning i efterskott. Betalning: Swish 070 571 36 29, BG 5481 – 5634 eller
PG 50 36 49-6. Oavsett på vilket sätt du betalar, ange ditt namn och vilket evenemang
det gäller!
SOCIALA MEDIER. Sedan några år har föreningen hemsidan arkitekturensvanner.se.
Vi finns även på Facebook och Instagram (arkitekturensvanner).

Detta händer på ArkDes…
Höstens stora utställning Public Luxury pågår till den 13 januari, då den ska ersättas med
utställningen The Future Starts Here, Framtiden börjar här, som Kieran Long initierade
när han arbetade på Victoria&Albert Museum i London. Utställningen visar ca 100 designprojekt som säger något om samtiden och den framtid vi står inför. Här finns t ex en
crowdfounded bro, en robot som viker tvätt och världens första produkt tillverkad i
rymden. Denna utställning kräver entrébiljett.
I den nya boxen pågår utställningen Värde i det virtuella en bit in i november. Därefter
kommer Pepparkakshus 2018 att visas där på temat Lyxigt. Under våren kommer sedan
några mindre utställningar i boxen, bland dem Ung Svensk Form 2019.
Den permanenta basutställningen Arkitektur i Sverige finns nu och några år framåt i den
sal (sal 2) där de tillfälliga utställningarna huserat några år. Ett mer genomgripande
arbete pågår samtidigt för att förnya basutställningen och bl a arrangeras ett forskningssymposium mot den bakgrunden den 18 december. Intresserade kan söka på Call for
papers på ArkDes hemsida. På hemsidan återfinns också information om ett panelsamtal
med rubriken Folkhemmet- och sen då? den 20 november. Ingen föranmälan krävs och
det är fri entré, insläpp kl. 17.45!
Bland de mer långsiktiga uppgifterna som nu arbetas med på ArkDes är en stor utställning på temat Flygande betong, som väntas visa vad utbredningen av prefabricerad
betong betytt för arkitektur och byggande över hela världen.
I januari kommer så äntligen de gula lekboxarna tillbaka till det efterlängtade lekrummet
mot sjösidan, sedan de renoverats, bl a med bidrag från vänföreningens medlemsföretag.
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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