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MEDLEMSBREV 3 2021 
       
 
Hej alla kära ArkDes Vänner 
 
Ja, det blev en varm och skön sommar där vi kunde ses och resa lite mer om än med viss försiktighet. 
Augusti går nu mot sitt slut och vi ser fram mot en höst med visningar och föreläsningar av lite större 
omfattning än förra hösten. Vi håller tummarna. 
 
Så här kommer årets tredje medlemsbrev, inte så matigt som det brukar vara tyvärr. Vi följer 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer och än så länge råder fortsatta restriktioner beträffande 
aktiviteter inomhus. De flesta museer tar till exempel inte större sällskap än åtta personer. Nya besked 
om eventuella lättnader kan komma i september. Vi kommer då omgående att boka datum för de 
planerade visningarna på Tema Återbruk av Kulturhuset, Skogskrematoriet och Judiska Museet, och 
skicka ut ett nytt medlemsbrev.  
 
Men nu ÄNTLIGEN kommer vi att ses på två vandringar som båda berör viktiga frågor kring 
arkitektur och hållbarhet och som aktualiserats den senaste tiden. Hur planerar vi för 
klimatförändringar med häftiga skyfall och hur bidrar nya stråk och mötesplatser i 
miljonprogrammens områden till att minska segregationen och öka integrationen? 
 
Varmt välkomna! 

 

PROGRAM 
 
TEMA LANDSKAP OCH STADSUTVECKLING 
Innan hösten övergått till vinter tänker vi oss hinna med några vandringar i områden där förnyelse 
pågår för fullt, som i Norra Djurgårdsstaden, Rinkeby-Järva, Slakthusområdet och och..  
 
OBS! Anmälan och avgift 
Antalet deltagare till varje vandring är begränsat till 25 personer. Vi rekommenderar att man bara 
deltar i aktiviteter om man är helt symtomfri och är fullt vaccinerad. 
Anmälan via mail eller tel till kansliet. 
Avgift om 100:-, betalas i förväg via BG eller Swish men först när plats bekräftats. 
 
 
Norra Djurgårdsstaden; Jaktgatan och Lövängsgatan - den täta gröna staden i praktiken 
Anders Jönsson och Anna Englund på AJ Landskap har varit ansvariga för utformningen av 
huvudstråken inom Norra Djurgårdsstaden. Jaktgatan / Lövängsgatan är en 25 meter bred gata från 
stadsdelstorget i söder till Husarviken och Nationalstadsparken i norr. Ett nedsänkt grönt stråk om 
drygt 6 meters bredd löper längs med ena sidan mellan gångbanan och körgatan. Det gröna 
trädplanterade stråket tar hand om dagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor och fungerar även som 
vistelsestråk med spänger och sittplatser i grönskan. På motstående sida av gatan leds vatten ned till 
träden utmed gångbanan. 



 

 

 

Projektet erhöll Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 2019. Juryns motivering 
löd: "Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt lustfylld huvudgata som ger ett trovärdigt svar på 
hur den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet är vägvisande i att framsynt skapa rum för 
vegetation som ger båda sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Frodigheten i den 
breda, vackert komponerade planteringen är något unikt. Gatans disposition och vackra 
materialbehandling visar att fotgängarna har prioriterats."  
 
TID OCH PLATS: Torsdag den 9 september, kl 17.30. 
Vi samlas på Storängstorget. Anders och Anna kommer att visa och berätta om detta och annat de 
medverkat till i stadsdelen. Vandringen kommer att ta ungefär 1,5 timme. 
 
 
 
Rinkebystråket, Rinkebyterrassen och Järvabadet; nya tillägg i Miljonprogrammet 
En viktig del i utvecklingen av stadsdelarna kring Järvafältet är att förändra strukturer och att hitta 
möjligheter att koppla samman stadsdelarna. Rinkebystråket, Rinkebyterrassen och det nya badet 
liksom gångstråk mot Kista är exempel på detta. Vi följer det nya Rinkebystråket, en gata i 
miljonprogrammets Rinkeby som har byggts om till affärsgata där den ursprungliga för tiden långt 
driva trafiksepareringen har brutits för att knyta ihop bebyggelse, gångstråk och gatunät. Nya 
butikspaviljonger för verksamheter och kommers har tillkommit. 
Vi fortsätter vidare till Rinkebyterrassen med ny bebyggelse och utsikt över kulturlandskapet för att 
avsluta vid Järvabadet, ett nytt utomhusbad där stort fokus vid utformningen har varit att skapa ett bad 
som känns tryggt och säkert för alla besökare. Tillsammans med platsens förutsättningar, 
jordbrukslandskapets struktur och topografi, har de boende runt Järvafältet fått en ny samlingspunkt. 
Arkitekt för Rinkebystråket och Rinkebyterrassens utsiktsplattform har varit Sweco Architects. 
Arkitekt för Järvabadet har varit AIX Arkitekter och Land Arkitektur. 
 
Thorbjörn Andersson, professor och landskapsarkitekt på Sweco, och Katrin Svensson, 
landskapsarkitekt på Land Arkitektur, guidar och berättar. 
 
TID OCH PLATS: Onsdag den 15 september, kl 17.00. Vi samlas vid tunnelbaneentrén vid Rinkeby 
Torg. Promenaden är ca 2 km. Från Järvabadet är det sedan något närmare att fortsätta till Kista T-
bana än att gå tillbaka till Rinkeby.  

 
 

 

VAD MER....? 
 
Medlemsavgift 2021 
Tusen tack till alla er som betalat och fortsätter att vara Vän till föreningen. Vi hoppas förstås att ni 
som ännu inte har betalat bara råkat missa uppmaningen...? 
Som vi meddelat tidigare är medlemsavgiften för 2021 rabatterad med 50%, eftersom ArkDes 
varit stängt och föreningens aktiviteter begränsade. 
Sålunda betalar Enskild medlem 200:- och Parmedlemmar 300:-. 
Meddela oss gärna om ni trots allt inte önskar kvarstå som medlem. 
 
Mailadresser 
Vi försöker spara in på papper och portokostnader. Så, om ni får detta medlemsbrev som traditionell 
ytpost, skicka gärna en mailadress för framtida utskick. Det är även enklare och snabbare att informera 
om vad som händer och eventuella ändringar via mail. Skicka ett mail till vannerna@arkdes.se.  



 

 

 

ArkDes  - VAD HÄNDER ?                                                                  
 
Sigurd Lewerentz - Architect of Death and LIfe 
Den första oktober i höst öppnar årets största satsning på ArkDes, utställningen om Sigurd Lewerentz, 
"Dödens och livets arkitekt". Boken om Lewerentz, det fantastiska praktverket som flera av 
Vänföreningens medlemsföretag varit med och sponsrat, finns redan ute i handeln. Mer info om detta 
och om specialvisningar för vänföreningen kommer i nästa Medlemsbrev. 
 
Sommar på Exercisplan 
Sommarens installation på Exercisplan finns kvar fram till och med den 10 oktober. Utomhusverket, 
designat av Studio Ossidiana, är en installation för alla - till för att utforskas, göras till sin egen och 
delas med andra. Tänkt som en "övärld för aktiviteter och möten" - dit både fåglar och människor är 
välkomna hyllar verket det offentliga rummes potential. På ArkDes hemsida kan man ta del av 
processen bakom installationen. 
 
Familjerummet 
I hjärtat av muséet ligger ArkDes nya familjerum, en plats för avkoppling och lek för hela familjen. 
Rummet är helt förnyat av inredningsarkitekterna och konstnärerna Asli Abdulrahman och Marcia 
Harvey Isaksson, inspirerade av mjuka, runda former och mycket materialkänsla. 
 
Café Blom 
Café Blom är öppet alla dagar utom måndag mellan 10.00 och 18.00. Soliga dagar är uteserveringen 
en oas på Skeppsholmen. Med medlemskort i ArkDes Vänner har man dessutom 10% rabatt på alla 
goda bakverk, sallader och andra smårätter.  

 

 

 

                                     Trevlig Sensommar 
 
                                                      önskar 
 
Pia Kjellgren Schönning       Ylva Lagerquist          Klas Schönning 

 

  

 

ArkDes Vänner 
c/o ArkDes 
Box 16410 
10327 Stockholm 
Telefon: 08 611 35 96 (telefonsvarare) 
Mail: vannerna@arkdes.se 
BG 5481-5634 Swish 123 386 03 68 
www.arkitekturensvanner.se 

Detta nyhetsbrev skickades till er eftersom ni är medlem i vänföreningen. Om ni inte längre önskar få utskick från oss 
vänligen avregistrera er här. 
  

 

  



 

 

 
 


