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2019 - VÅRENS FÖRELÄSNINGAR 

ARKITEKTUR PÅ AGENDAN 

 

Arkitekturens vänner - ArkDes vänförening ska enligt sina stadgar verka 
för engagemang för och kunskap om arkitektur. Där preciseras också 
arkitekturbegreppet till områdena stadsbyggnad, landskap, husbygg-
nad, inredning och design. 

Arkitekturen är en viktig del av samhällsbyggandet och bidrar till att 
skapa goda, vackra och hållbara livsmiljöer för människor. Insikten om 
att detta är ett viktigt ”politikområde” har lett till att vi nu fått nya 
arkitekturpolitiska mål. Och det gav oss vår första riksarkitekt, land-
skapsarkitekten Helena Bjarnegård, som i januari tillträtt sin tjänst på 
Boverket. Hon inleder vårens föreläsningsserie med att berätta om de 
arkitekturpolitiska målen och om sitt uppdrag.  

Arkitektur är så mycket mer än hus! Ändå är det byggnaders utformning 
som oftast associeras med arkitekturbegreppet. I vårens föreläsnings-
serie vill föreningen medverka till att vidga förståelsen för en vidare syn 
på vad arkitektur är, genom att låta två andra arkitekturområden spela 
huvudrollen: staden och rummet. 

I seriens två sista föreläsningar möter vi således stadsbyggaren/ urbani-
sten, landskapsarkitekten Sandra Westin, och inredningsarkitekten/ 
interiöra designern Kersti Sandin Bülow. De kommer att beskriva sina 
”fackområden” och visa exempel på välfungerande, stimulerande och 
vackra offentliga miljöer i staden samt i byggnadernas interiörer. De 
berättar också om de komplexa och komplicerade processer som deras 
yrkesutövning innebär - och som förutsätter samarbete med många 
fackfolk med andra kompetenser. Det är inte bara arkitekter som skapar 
arkitektur!  

 
 

FAKTA / ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSINFORMATION 

Vårens tre föreläsningar genomförs i samarbete med ABF Stockholm och äger 
rum i Beskowsalen i ABF-huset Sveavägen 41 första onsdagen i mars och april 
och andra onsdagen i maj från kl.18.00 till ca 19.15. 

Det kostar 150 kr att delta i en föreläsning. Om man betalar för alla tre före-
läsningarna kostar det 360 kr. 

Anmälan/betalning på abfstockholm.se/evenemang kan göras fram till 1 timme 
innan evenemangets start. Skriv ”Arkitektur på agendan” i sökfältet så kan du gå 
vidare till ”Anmäl dig”. Eller hör av dig till kansliet! Du kan också betala i ABF-
husets Information fram till 30 minuter innan start. Eventuella restbiljetter säljs 
utanför salen. Salen rymmer ett 80-tal pers så det borde gå bra att komma då..  

Även icke medlemmar är välkomna till föreläsningarna: Så ta med dig familj, 
vänner och kollegor och låt dem bekanta sig med arkitekturen – och med 
vänföreningen. 
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Jag tror på arkitekturens, formens och designens kraft… 

… att bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. Så säger 
riksarkitekten Helena Bjarnegård i det pressmeddelande från Boverket där hon 
presenterades i sin nya befattning. Hon kommer under sin föreläsning att berätta 
om propositionen (Politik för gestaltad livsmiljö prop. 2017/18:110) och dess 
helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och om den nationella 
arkitekturpolitiken. Men hon berättar också om det arbete hon och Boverket har 
framför sig för att den nationella politiken ska ge resultat- när man ska gå från ord 
till handling- eller från politik till verkstad.  

Helena Bjarnegård är landskapsarkitekt och har arbetat både som konsult (White 
arkitekter) och i kommun (stadsträdgårdsmästare i Göteborg).  

Tid: Onsdagen den 6 mars kl. 18.00 i Beskowsalen, ABF- huset.  

Om stadsrummet, stadsväven, stadslivet – och hur de gestaltas 

Föreläsningen kommer att handla om vad staden/stadsmiljö är och den komplexa 
verklighet i vilken den skapas och utvecklas. Staden, oavsett dess storlek, karaktär 
och relation till sitt omland, har stor betydelse för människornas vardagsliv, deras 
livsmiljö.  

Livet mellan husen skrevs det om på 1970-talet - samma årtionde som många av de 
som leder stadsutvecklingsprojekten idag är födda. Hur ser man på livet i 
stadsrummen mellan husen i dagens stadsutvecklingsprojekt? Och är det förbjudet 
att prata om skönhet och estetik när man planerar stad? 

Vilka är de som formar staden rumsligt? Stadsplaneraren är inte sällan anonym 
trots att hen ofta är med från start och genom en betydande del av hela 
stadsutvecklingsprocessen. Vad gör stadsplaneraren när hen varken ritar huset, 
torget eller parken? Och hur är rollen som stadsplanerare i offentlig respektive 
privat verksamhet? 

Sandra Westin är landskapsarkitekt och studiochef för Planering & Urban Design på 
Sweco Architects. Hon har tidigare arbetat både på kommun som projekt-ledare för 
större stadsutvecklingsprojekt (bl.a. Järfälla kommun) och som konsult (Tema 
arkitekter). 

Tid:  Onsdagen den 3 april kl. 18.00 i Beskowsalen, ABF- huset. 

Ett rum nära kroppen - gestaltad interiör skapar skillnad 

Det är inne att vara inredare. I media är ämnet populärt och många vill arbeta med 
inredningsdesign av olika slag. Vi lever i en föränderlig tid och frågan är hur 
samhällsutvecklingen och det stora designintresset påverkar våra privata och 
offentliga interiörer. 

Inredningsarkitektur innebär att medvetet och estetiskt forma rum med utgångs-
punkt i det mänskliga görandet. En känsla för rummet som alltid är kopplat till våra 
sinnen och kroppar.  

Föreläsningen tecknar en bred bild, såväl historiskt som estetiskt, över inred-
ningsarkitektens yrke och ämne. En rad frågor kommer att ställas. Hur påverkar 
dagens bildbaserad formkultur de rum som utformas? Vad innebär den digitala 
utvecklingen?  Kommer utvecklingen förändra ämnet och yrkets framtid? 

Kersti Sandin Bülow, inredningsarkitekt och möbelformgivare, forskar vid Göte-
borgs universitet om rum och möten på arbetsplatsen. Tidigare adj. professor i 
design vid HDK/GU och vid Malmstens/LiU. Har grundat möbelföretaget Materia 
och Möbeldesignmuseum i Frihamnen.  

Tid: Onsdagen den 8 maj kl. 18.00 i Beskowsalen, ABF- huset. 
 


