Arkitekten på värdetrappan
Föreningen Byggande Arkitekter bjuder in till medlemsmöte tisdagen den 26 mars kl 14.00 – 17.00
Plats: Saturnus konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm – lokal Stagnelius
Vi bjuder på ett varierat program. Göran Cars inleder med en reflektion kring Arkitektur och
värdeskapande processer. Vi rapporterar också från möte med Stiftelsen Stora Sköndal om
möjligheten för arkitektkvarter inom det markområde som stiftelsen äger och nu successivt
exploateras för bostadsbebyggelse. Avslutningsvis presenterar de nya medlemsföretagen
Equator Stockholm AB och Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB aktuella egenregiprojekt.

PROGRAM
Arkitektur och värdeskapande processer
Göran Cars, professor i Samhällsbyggnad vid KTH och engagerad i Kirunas flytt, arbetar nu med
projektutveckling hos föreningens medlemsföretag Utopia Arkitekter AB. Den programförklaring
Göran valt för sin presentation framgår nedan. Presentationen kommer att illustreras med aktuella
projekt, bl a i Tyresö.
Mycket av dagens stadsbyggande är av låg kvalitet. Arkitekturen är inte sällan fantasilös och lämnar
mycket i övrigt önska. Närmiljön är ofta torftig och de allmänna platserna andefattigt utformade.
Dessutom kännetecknas stadsbyggandet ofta av långa segdragna processer som leder till
kompromisser som ingen är nöjd med. Genom att sätta arkitektur och kvaliteten på den färdiga
produkten i fokus redan i tidiga skeden kan vi skapa värden. Stadsutveckling är värdeskapande – när
den görs rätt!
Kommentarer från Magnus Månsson, ordförande i föreningen.

Arkitektkvarter i Sköndal?
Stiftelsen Stora Sköndal äger ett betydande markområde söder om Stockholm i höjd med Farsta som
nu successivt exploateras för bostadsbebyggelse. Totalt planeras ca 4 000 bostäder med tillhörande
skolor, förskolor och olika former av social verksamhet. Stiftelsen ska finnas kvar i området och
fortsätta att driva vård och omsorgsverksamhet i större skala.
Föreningen har träffat stiftelsen och presenterat konceptet Arkitektkvarter. Vi ger en första rapport.

Nya medlemmar presenterar sig och aktuella egenregiprojekt
Från årsskiftet är Equator Stockholm AB och Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB nya ordinarie
medlemmar i föreningen.
Equator, genom Anders Blomkvist och Yves Chantereau, berättar om Equators projekt med utveckling
av villor och flerbostadshus för fast- och fritidsboende i Fårösund på Gotland, sammanlagt ca 40
bostäder. Equator påbörjade projektet för över 10 år sedan som arkitekt. Sedan knappt tre år är
Equator också markägare och projektutvecklare efter att ha köpt kvarvarande fastigheter av den
tidigare kunden
Måns Malmborg Arkitektur & Bygg AB, genom Måns Malmborg, berättar om två aktuella
egenregiprojekt:

- Nybyggnad av ett flerbostadshus i Mälarhöjden med 5 lägenheter. Planerad byggstart 2019.
- Ett fastighetsutvecklingsprojekt med syfte att bygga en ”stadsnära ekoby” i UpplandsBro kommun, omfattande ca 30 bostäder, byggstart ca 2020.

ANMÄLAN
Du anmäler dig till mötet genom mejl till staffan.carenholm@telia.com.
Anmälan senast 8 mars.

Välkommen!
För Föreningen Byggande Arkitekter

Staffan Carenholm

