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Nyheter

Nytt nätverk för
att lära av varandra
Emma Jonsteg, vd på arkitektkontoret Utopia, och Göran
Cars, professor i samhällsplanering på KTH, har startat
Nätverket för värdeskapande
stadsbyggnad, där de vill
samla kommuner, byggherrar,
arkitekter och politiker och
samarbeta för att lyfta kvaliteten i stadsbyggandet.
– Det finns ett enormt
behov, branschen trånar efter att samverka mer. Vi har
redan fått in över 200 intressenter,
säger Emma Jonsteg.
Samverkan

Vad menar ni med värdeskapande och för vem är det?

– Det handlar om
att det som byggs
tillför mervärde för
platsen, för medborgarna, för besökande, att man inte
nöjer sig med att ha
lyckats bygga x antal Emma
bostäder. Det hand- Jonsteg.
lar också om att vi i branschen och
kommunerna lär av varandra och
utbyter erfarenheter, att vi får tydligare och bättre processer för att
uppnå mål och visioner.
Vad ska nätverket göra?

– Vi ska sprida kunskap genom
workshops och seminarier. Viktigast är att lyfta fram konkreta case
och analysera vad som funkade bra
och mindre bra. Första träffen blir
på Business Arena i september.

PÅ VÄG IN

Nu är det snart
dags att visa upp
våra höstnyheter
Premiärvisning
22-24 september
på Elmia Park,
monter A06:16

Vad hoppas du på för resultat?

– Alla kommuner och alla projekt har olika förutsättningar, så vi
hittar aldrig ett facit för hur man
bygger en fantastisk miljö. Men
jag hoppas på en samsyn kring att
kommuner för varje enskilt projekt kan bli tydliga med vad man
vill uppnå just där. Till exempel
Upplands Väsby och Uppsala har
varit föredömliga och vågat köra
med kvalitetskriterier i sina markanvisningar.
De goda exempel du lyfter
fram är kommuner där ditt eget
kontor medverkat i och vunnit
markanvisningstävlingar. Vilken roll spelar det?

– Jag tar upp dem för att de är exempel jag känner väl till. Men det
finns fler exempel, som i Göteborg
och Vallastaden i Linköping. Det
finns mängder av goda idéer och
erfarenheter runt om i landet men
inget forum där de delas. Därför
behövs nätverket.
Annika Jensfelt

HDK får
ny ledning

Modellera och
Tovatt går ihop

Högskolan för design
och konst hant verk i
Göteborg har fått ny prefekt i Ulf
Dalnäs, tidigare lärare och studierektor inom musikområdet och utredare och chef på fakultetsnivå.
Ny proprefekt är Johnny Friberg,
som är utbildad arkitekt och designer med specialintresse i design
och miljöer som riktar sig till barn.
– Jag kan stolt konstatera att HDK
skiljer sig från de flesta konstnärliga högskolor genom att aktivt arbeta med och för barn, det vill säga
vår framtid, säger Ulf Dalnäs i ett
pressmeddelande.

Tovatt Architects & Planners förstärker sin verksamhet genom att gå ihop med Modellera arkitektur. Huvudkontoret
kommer att ligga i Stockholm och
Modelleras nuvarande kontor i Eskilstuna kommer att fungera som
en filial. Företaget kommer fortsättningsvis heta Tovatt Architects
& Planners. Modelleras anställda
och kunder följer med till Tovatt.
Stella Lindstam går in som delägare vid sidan av Johannes Tovatt
och David Neuschütz.
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HÅLLBAR DESIGN
Saferoad Smekab producerar och marknadsför
produkter för avspärrning, cykelmiljö och möblering i
offentlig miljö. Vi drivs av att skapa säkra, funktionella
och bekväma miljöer där människor färdas och
vistas. Våra produkter som är gjorda för att tåla daglig
användning utgör idag ett naturligt inslag i stadsoch parkmiljöer runt om i Skandinavien. Vi erbjuder
stilrena kvalitetsprodukter med hög funktionalitet.
Hållbar design med svensk tillverkning.
saferoadsmekab.se
Saferoad Smekab AB Box 12160, 291 12 ÖNNESTAD

