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ARKITEKTURVÄNNER. Så är det åter dags att summera det gamla året och blicka

fram emot det nya! Den största händelsen under 2013 var kanske att föreningen fick
nytt namn, från Föreningen för byggnadskonstens främjande till Arkitekturens
vänner. Nu som då är vi vänförening till Arkitektur- och designcentrum f d
Arkitekturmuseet. Sånär alla programpunkter under året har lockat många
medlemmar. Vi minns mötet med Gert Wingårdh, vårens bussresa i Calle Nyréns
fotspår, den intressanta redovisningen av norra Djurgårdsstaden och vandringen i
ösregn vid reprisen. På den fantastiska norska ambassaden blev vi generöst mottagna
och den härliga sensommarvandringen till modern landskapsarkitektur i Årstaberg
och Hornsberg gav oss inblickar i framsynt planering av offentliga rum, för att bara
nämna några. Höstens resa till Riga och Hamburg var givande med inslag av vacker
jugendarkitektur i Riga – och ett landskap fullt av byggkranar i Hamburg där hela
gamla hamnområdet står inför storskalig omvandling. Oföränderligt spännande – men
allt är inte lika vackert…
Höstens sista inslag, Arkitekturens karavanvägar, var början på det nya. Vid
föreläsningen var hörsalen fullsatt – vilket bådar gott inför den planerade
föreläsningsserien som du kan läsa mer om nedan och i bilaga till detta medlemsbrev.

STADEN - EN FÖRELÄSNINGSSERIE
Vad är en stad, vad är den till för och varför ser den och dess bebyggelse ut som den
gör? Hur har staden utvecklats över tid och vilka influenser och strömningar kan man
spåra i arkitekturen och stadsbyggnadskonsten? Hur har stadsutvecklingen påverkat
landsbygden och vilken är stadens roll i ett hållbarhets- eller resursperspektiv? Vi
öppnar nu fönstret mot staden och dess liv, funktion och form genom vårens fyra
föreläsningar. Läs mer om föreläsningsserien i bifogade programblad.
TID: Onsdagarna 5 februari, 5 mars, 2 april, 7 maj kl. 16.00- ca 17.00
PLATS: Hörsalen Arkitektur- och designcentrum, Skeppsholmen
ANMÄLAN: Tel 08- 58039050 eller info@academica-cst.se.
AVGIFT: Vänföreningspris för hela serien 600 kr, 200 för en föreläsning.

STRANDPARKEN – 8-VÅNINGSHUS HELT I TRÄ
Kom och lukta!! Som bostadsministern uttryckte det den 3 december vid invigningen!
I Sundbybergs Strandpark vid Bällstaviken byggs fyra hus intill vattenbrynet
innehållande ca 128 lägenheter. Med sina trästommar, fasader och inredningsdetaljer i
trä är det Stockholmsområdets allra första 8-våningshus byggda helt i trä och tillika
världens högsta ”riktiga” trähus. Detta ger en unik inomhusmiljö då man lever
omgiven av naturliga material. Det första huset blev färdigt juni 2013. Den visning som
vänföreningen erbjuds är i hus nr 2 som just nu uppförs, och då får vi besöka både
byggplatsen och en visningslägenhet. Arkitekt är Wingårdhs arkitektkontor.
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Arne Olsson, VD för byggherren Folkhem och ledamot i Vänföreningens styrelse, visar
och berättar om husen tillsammans med Daniel Persson och Stefan Karlsson, Folkhem.
TID: Onsdagen den 12 februari, kl. 18.00
PLATS: Hamngatan 17, Sundbyberg. T-bana eller tvärbanan till Sundbybergs Station,
ANMÄLAN : Per mail eller telefon till kansliet
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Max 50 personer

SENAB – ETT INREDNINGSFÖRETAG I FRONTEN
Senab AB grundades 1975 och är en av Nordens största leverantörer av inredning och
offentlig miljö, särskilt kontor, hotell och restauranger. Vi tas emot av projektledaren
Christina Ljosåk i företagets showroom. Vi får se den helt nya utställningen med de
möbler och inredningar som presenterats på årets möbelmässa, Design week. Till ett
glas vin får vi också höra om rådande utveckling när det gäller kontorsplanering från
gårdagens cellkontor, via landskap och kombikontor – till dagens s k aktivitetsbaserade kontorsinredningar.
TID: Torsdagen den 6 mars, kl.18.00
PLATS: Regeringsgatan 66
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: 30 personer

MÖT MARGE - ETT HÖGAKTUELLT ARKITEKTKONTOR
Många av er har säkert, tex på väg till Skeppsholmen, sett de bronsfärgade skulpturala
byggnaderna på Strömkajen i Stockholm. Det är Marge Arkitekter som ritat dem,
arkitektkontoret som startades 2002 av Pye Aurell Ehrström, Katarina Grundsell,
Louise Masreliez och Susanne Ramel och som blev snabbt erkänt som ett av de unga
kontor som representerar en samtida arkitekturutveckling i Sverige. Kontoret arbetar
med arkitektur i olika skalor – från stadsplanering, bostäder och kommersiella
byggnader till inredning och produktformgivning. Marge Arkitekter är publicerat i
nationell och internationell press samt utställda i Sverige och Europa. Louise Masreliez
och Pye Aurell Ehrström arkitekter och delägare berättar om kontoret, deras mål och
arbetsmetoder och presenterar en rad aktuella projekt.
TID: Torsdagen den 13 mars kl. 18.00
PLATS: Tekniska Nämndhusets hörsal, Fleminggatan 4
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet senast den 5 mars
AVGIFT: 100 kr betalas på plats

AULA MEDICA - NY CHANS!
I området mellan Stockholm och Solna där det nya Karolinska universitetssjukhuset
växer fram höjer sig den nya aulan med sitt spektakulära flätverk av trä i fasaden. Alla

fick inte plats då vi besökte aulan i oktober. Nu har vi fått en ny chans och de som
står på väntelistan har förtur till platserna, men vi kan erbjuda några få ytterligare.
TID: Måndagen den 24 mars, kl. 18.00
PLATS: Aula Medicas foajè, Karolinska institutet Solnavägen !
ANMÄLAN: Tidigast den 26 februari
AVGIFT: 100 kr betalas på plats

PRISBELÖNAD OMBYGGNAD- JARLAHUSET
Jarlahuset som hösten 2013 fick Stockholms Byggmästareförenings ROT- pris, ligger i
de gamla spårvägshallarna och innehåller 17000 kvm hotell och kontor. De
ursprungliga, q-märkta byggnaderna, som ritats av arkitekten Sture Frölén och som
uppfördes 1970-74 har genomgått en omfattande renovering. Utmaningen var att
göra om låga tak, gamla tekniska system, små cellkontor och trist innergård till
moderna lokaler för hyresgäster med höga krav på arkitektur, teknik och miljö. Nu har
huset fått öppna, ljusa kontorslokaler med en helglasad, rundad fasad mot
innergården. Genomförandet har skett i sk partneringform mellan Sweco Architects,
fastighetsägaren Probitas och NCC Construction. Samuel Borg, VD Probitas och
arkitekt Jan-Åke Lindgren (Aros/SWECO) och projektledaren Lars Deleskog berättar
om husets ombyggnad och visar oss runt.
TID: Onsdagen den 9 april
PLATS: Meddelas senare
ANMÄLAN: Per mail eller telefon till kansliet tidigast den 5 mars
AVGIFT: 100 kr betalas på plats
ANTAL: Meddelas senare

RES MED VÄNNERNA TILL UMEÅ 10-11 MAJ
Nästa resa går till Kulturhuvudstaden Umeå den 10-11 maj. Vi får en bild av den stad
som för femtio år sedan var en liten trästad vid Umeälven och som vuxit med
universitetet och ny infrastruktur till Norrlands största stad med 117000 invånare. Vi
får höra om den svåra avvägningen mellan det moderna storstadens utveckling och
dess historiska arv, och vandra både i moderna miljöer och kulturmiljöns intressen i
stadens centrala delar. Vi får således se både klassiska verk av Östberg, Grut, Erskine
och Nyrén samt ett antal centrala nya byggnader såsom det nya s k konstnärliga
campus, med Arkitekt-, Design – och Konsthögskolorna samt Bildmuseet och
byggnadsverk som tillkommit med den nya Botniabanan. Se bilagan och anmäl dig!

ÅRETS STÄMMA- BOKA IN REDAN NU
Årets stämma äger rum den 15 maj. Notera detta redan nu!!! Och om du vill skicka in
en motion till stämman ska den vara på kansliet, i skriftlig form, senast under mars
månad. Mer info om stämman meddelas i nästa medlemsblad.

Detta händer på Arkdes...
BOKRELEASE För att fira utgivningen av Arkitektur- och designcentrums senaste

bok om den 100-åriga Engelbrektskyrkan, inbjuds till bokrelease med enklare förtäring
den 15 januari kl 17.30 i kyrkans församlingssal. Anmälan senast den 14 januari till
vernissage@arkdes.se
TRE 100-ÅRINGAR HYLLAS UNDER 2014. Då uppmärksammar Arkdes den

brasilianske arkitekten Lina Bo Bardi och ”våra” Leonie Geisendorf och Ralph Erskine.
Först ut är en utställning Together om Lina Bo Bardi och hennes verksamhet.
Den 3 februari arrangeras ett seminarium, på engelska, som det finns mer att läsa om
på Arkdes hemsida. Leonie Geisendorf kommer att uppmärksammas med en
utställning i april. För Ralph Erskines verk kommer en App som ger vägledning till
arkitektens verk. Vi återkommer till dessa 100-åringar i senare medlemsbrev.
BLOCKHOLM. Under hösten har ett stort antal personer byggt ett nytt Stockholm i

dataspelet Minecraft. Det bygger på stadens officiella landdata och spelet har öppnats
stadsdel för stadsdel. I spelet har stadens gatunät behållits men alla hus är borttagna
och ersatta av 100 000 byggbara tomter. Blockholm är ett lekfullt sätt för Arkitekturoch designcentrum att skapa förståelse för likheterna mellan Minecraft, som har
miljontals användare världen över, och arkitekters och stadsplanerares digitala verktyg.
I början av mars börjar en utställning på Arkdes där ett jurybedömt urval av
Blockholms tomter byggs i skala 1:5.

Slutligen…
INGEN BETALNING – INGET MEDLEMSKORT. Om du inte får medlemskort för 2014 i

detta utskick beror det på att vi inte nåtts av någon inbetalning från dig när detta
brev skickas. Det gamla kortet gäller dock t o m utgången av januari månad. Så du
hinner få nytt om du betalar in direkt. Kom ihåg att skriva namn och adress på din
inbetalning. Varje år får vi ett antal ”anonyma” inbetalningar… och har redan ett par
inbetalningar för 2014 utan avsändare.

Nästa Medlemsbrev kommer i början på april…
Nu tackar vi för det gångna året och önskar alla ett gott 2014
Mikaela Eckered, Inger Lundmark, Hanne Weiss Lindencrona

