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Efter en lång vår och sommar på avstånd känns det hoppfullt att smittspridningen av Covid 19 
har kommit till en nivå som medger att man kan tänka att det finns möjligheter att ses om än 
med försiktighet och på avstånd. Samtidigt har man nu i veckan fått ett första covidfall på 
ArkDes och personalen uppmanas att arbeta hemifrån! Men förhoppningsvis går vid mot 
ljusare tider även om solen går ner allt tidigare. Vi tänker pröva med att försiktigt glänta på 
dörren till fysiska möten om än i begränsad skala – se vidare under PROGRAM. 

Men först om den uppskjutna årsstämman. Den är nu genomförd genom poströstning och i 
onsdags den 16/9 samlades styrelsen och genomförde den formella delen. Det var tyvärr få 
som röstade, endast tio medlemmar. Att det blev så få kanske har sin förklaring i att det 
verkade för krångligt/ svårt att förstå hur man skulle göra. Men vi hoppas att vi inte ska 
behöva återupprepa förfarandet utan att vi nästa år kommer att ha föreningens årsstämma med 
föreläsning och mingel efteråt- som vanligt. 

När nu inte allt är som vanligt och stämman skulle genomföras utan fysisk närvaro och med 
poströstning så funderade vi på hur vi skulle göra något spännande och intressant. Normalt 
brukar ju Årsstämman förutom själva stämman och mingel också ha en inbjuden gäst / 
föreläsning men i år ersattes detta av digitala framtidsspaningar av Malin Zimm och Kieran 
Long. Just nu finns Malins ”Kulturskaparna. Byggnader som samlar kraft” på vår hemsida. 
Inspelningen av Kieran Longs spaning om Lewerentz fick på grund av ovannämnda covidfall 
skjutas upp och kommer att läggas ut senare. 

Protokoll från stämman kommer att läggas ut på föreningens hemsida. Samtliga tio röstande 
tillstyrkte alla förslag från revisorerna och valnämnden. Det vill säga, trots det lilla 
röstdeltagandet kan alla beslut sägas ha fattats enhälligt.  

Föreningens styrelse för 2021: Malin Zimm (ordförande), Kerstin Bernow, Sandra Frank, 
Olof Grip, Agneta Linton, Henrik Nerlund och Gustav Wallin. Ulf Melander avböjde omval 
och har avtackats för sitt mångåriga stora engagemang för föreningen. 

PROGRAM PÅ ARKDES FÖR VÄNFÖRENINGENS MEDLEMMAR

Combivisningar av ”InField” och ”Tittskåpen- arkitekters reseskisser”

Fredag den 25 september kl 13.00 och kl 14.00 

Elisabet Norin och Frida Melin från ArkDes visar och berättar. Båda visningarna börjar 
utomhus på Exercisplan och fortsätter sedan inne på ArkDes. För att det inte ska bli för trångt 
framför tittskåpen kan vi vara max 10 personer åt gången. Förhandsanmälan är nödvändig, 
och ange till vilken tid och ange om även den andra tiden är möjlig så försöker vi plocka ihop 
jämnstora grupper.  



För de vänner som inte vill komma till museet finns en film om Infield som konstnären Linda 
Tegg har gjort på 4 minuter. 
https://www.dezeen.com/2020/06/01/linda-tegg-car-park-stockholm-biodiverse-meadow-
arkdes-vdf/ 

Ett alternativ till en fysisk visning av Tittskåpen är de visningar på nätet som Frida Melin gör 
nu varje måndag några veckor framöver. Det finns information om det på hemsidan:  https://
arkdes.se/samlingarna-berattar-2/ 

Kiruna Forever

Onsdag den 30 september, kl 13.00 
Fredag den 2 oktober, kl 13.00 
Torsdag den 8 oktober, kl 17.00 

Carlos Minguez Carrasco från ArkDes visar årets stora utställning om Kirunas förvandling. 
Här bedöms det kunna vara 15 personer åt gången. Även här krävs förhandsanmälan och 
ange vilket eller vilka av tillfällena som önskas.  

Utställningarna på ArkDes har beskrivits kortfattat i tidigare medlemsbrev och finns även 
presenterade på ArkDes hemsida.  

MER PÅ ARKDES
Med koppling till utställningen ”Konstig känsla känns bra” kommer live performances med 
Claire Tolan att genomföras den 2/10 kl 18.00 och den 3/10 kl 09.00 och med 
Melinda Lauw den 24/10 kl 15.30. 
Gå in på ArkDes hemsida och läs mer om detta. Förhandsanmälningar krävs. 
För övrigt så uppmanar vi alla att gå in på ArkDes hemsida  www.arkdes.se för att följa vad 
som händer, program ändras och nya tillkommer ständigt. 

HOTELL ASPLUND
Den planerade visningen av Hotell Asplund, i före detta Statens Bakteriologiska 
Laboratorium, som skulle genomföras den 25 mars fick ju då ställas in. Nu gör vi ett nytt 
försök med visningar vid två tillfällen för mindre grupper, max 15 personer, den 13 och 20 
oktober. Eftersom intresset var stort har de medlemmar som anmälde sig i våras förtur, och 
kommer att få en separat förfrågan om detta.  

HÖSTEN 2020
Förhoppningsvis ska vi under hösten kunna återuppta föreningens aktiviteter. Vi återkommer 
om detta längre fram. 

Pia Kjellgren Schönning  Ylva Lagerquist Klas Schönning
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