
Medlemsbrev 2 2020                 8 april 2020 
Kära vänner, 

Vilken märklig tid det är! Våren håller på att spricka ut i en spirande grönska, det doftar och fåglarna 
kvittrar – allt medan vi följer Folkhälsomyndighetens rapporter varje dag med deras råd om hur vi ska 
förhålla oss till varandra och vad vi kan göra och kanske framför allt vad vi inte bör göra.  

Vi kom en bit på väg på vårens tema Förändring och återbruk. Vårens tema var ju planerat som en 
kombination av studiebesök och föreläsningar i samarbete med ABF. Innan vi beslöt att skjuta på 
arrangemangen framåt i tiden så hann vi med ett besök på Accelerator, den nya mötesplatsen för konst, 
vetenskap och samhällsfrågor vid Stockholms universitet. Per Kraft på 2bk arkitekter berättade om 
projektet samtidigt som vi fick uppleva rummen med utställningen ”Ympa orden..Piska min tunga….”  
på plats - så spännande! Vi hann också med den första föreläsningen i temaserien tillsammans med 
ABF där Henrik Nerlund berättade om Skönhetsrådets spännande historia och roll i relation till 
Stockholms förändring - en så viktig och omdiskuterad aktör. Vi hann också med att få en introduktion 
av Kieran Long till Arkdes’ nya permanenta utställning baserad på museets samlingar och där vi som 
vänner kan delta i arbetet. Några har anmält intresse och det kommer vi att återkomma till när 
situationen återgått till det normala och Frida på ArkDes hunnit planera för hur arbetet ska läggas upp. 
Den planerade studieresan till Kiruna är också inställd och ni som har anmält er har fått separat mail 
om detta.  

Så vad händer nu? 
Vi hoppas och planerar för att läget ska förändras så att vi får möjligheter att ta upp tråden ”Förändring 
och återbruk” och återkomma med nya datum för studiebesöket på Hotell Asplund och föreläsningarna 
”Arkitektur och Retur” med Martin Rörby och ”Strategier för stadens gestaltning” med Torleif Falk.   

Årsmöte 2020 
Beträffande föreningens årsmöte hoppas vi kunna hålla det i juni alternativt i slutet av augusti - allt 
beroende på hur situationen utvecklar sig. Förhoppningsvis kommer vi snart att veta mer.  
Vi återkommer när det finns möjlighet att säga något - när man kan planera på riktigt igen. 

Vad händer på ArkDes? 
ArkDes är stängt fram till den 14 april men det kan troligtvis komma att förlängas men hur länge är 
det ingen som vet utan allt beror på Corona-pandemins utveckling och myndigheters och regeringens 
beslut kring folksamlingar och antal.  Men även om ArkDes är stängt så pågår det aktiviteter som vi 
kan ta del av via www.arkdes.se . Igår var det virtuell vernissage av utställningen ”Konstig känsla 
känns bra” den första någonsin!! Utställningen planeras att öppnas den 14 maj och hålla på till den 1 
november 2020. Den stora utställningen ”Kiruna Forever” om Sveriges största stadsomvandling som 
skulle öppna den 24 april är framflyttad till den 15 maj och förlängd till den 7 februari 2021. Så håll 
utkik på hemsidan om detta och mycket mer som finns att ta del av digitalt och virtuellt. Datum kan 
ändras. 

GLAD PÅSK med förhoppning om att vi ses snart. 
Pia Kjellgren Schönning Ylva Lagerquist Klas Schönning 

http://www.arkdes.se

