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Hej alla medlemmar!

Det har varit en intensiv vinter med många remisser, en alltmer 
uppskruvad debatt om bostadsbyggnadet och ett högt arbetstryck 
i kommunerna. Utredningen Gestaltad livsmiljö har varit ute på 
remiss och många remissinstanser har svarat på den, så även vår 
förening. Tack till er som inkom med synpunkter på det förslag 
till svar som vi hade ute på vår hemsida. Det kommer att bli in-
tressant att framöver följa hur utredningen, alla remissvar och 
den pågående debatten kan att forma och påverka den svenska 
arkitekturpolitiken. 

Det är tätt mellan konferenser, föredrag och kurser under sen-
vår och tidig sommar. Därför har styrelsen beslutat att rucka lite 
på traditionen och göra stadsarkitektdagen till en händelse att se 
fram emot e& er sommarens semester. Till skillnad från de två fö-
regående åren kommer årets stadsarkitektdag att ligga närmare 
oss själva och fokusera på hur vår egna roll som o' entlig arkitekt 
påverkas av utvecklingen i samhället:

STADSARKITEKTDAGEN 2016

Den 30 september, Malmö Live

Vilken stadsarkitekt behöver Sverige?

Det behövs en o' entlig o' ensiv i debatten om stadsutveckling 
och gestaltad livsmiljö. Årets stadsarkitektdag på Malmö Live 
handlar om hur kommunala arkitekter kan verka mer o' ensivt i 
ett klimat som präglas av snabba lösningar och framgångsrik lob-
byism. Hur kan o' entliga arkitekter ta och ges ett större ansvar för 
utvecklingen av den gestaltade livsmiljön? Hur ser den vinnande 
laguppställningen ut? Och vilka mandat och vilken plats i organi-
sationen bör stadsarkitekten ha? 

Välkomna till Malmö i september! Vi återkommer under våren 
med programmet men vi kan redan nu utlova att det kommer att 
bli många intressanta föredrag och diskussioner. Vi planerar även 
en guidad stadsvandring på e& ermiddagen den 29 september. 
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Remissvar

Styrelsen har sedan hösten svarat på tre remisser: ”Åtgärder som 
kan undantas från krav på bygglov” (SOU 2015:28); ”Anpassade 
krav för tillfälliga anläggningsboenden” (promemoria); ”Gestal-
tad livsmiljö” (SOU 2015: 88). Just nu jobbar vi med ”Bättre sam-
arbete mellan stat och kommun” (SOU 2015:109). Remissvaren 
+ nns utlagda på vår hemsida.

Samarbetet med Kommunal-Tekniska Föreningen

Samarbetet mellan Stadsarkitektföreningen och Kommunal-Tek-
niska Föreningen (SKT) har sedan årsski& et fördjupats. Som ni 
nog har märkt så får nu alla våra medlemmar tidskri& en Stads-
byggnad under ett år. Styrelsen gläder sig åt det här och önskar er 
trevlig läsning.

SKL:s upphandling av bostäder

SSF har fått en inbjudan att delta i SKL:s intressentgrupp för upp-
handling av ramavtal för färdiga bostäder. Sy& et med upphand-
lingen är att ”tillhandahålla ramavtal för köp av / exibla och håll-
bara bostadshus med hög kvalitet, som kan uppföras snabbt till 
lägre kostnad”. Per Haupt har av styrelsen utsetts att representera 
föreningen i intressentgruppen. Det här är en inte helt lätt situa-
tion - många varningslampor bör blinka när det gäller generella 
och standardiserade lösningar - men styrelsen har ansett att ett 
deltagande innebär att vi kan hålla oss och er informerade om 
denna potentiellt viktiga upphandling och i viss mån påverka för-
utsätningar och utkomst. Vi återkommer med mer information i 
kommande medlemsbrev.

Kommunikation och nya medlemmar

Vi hade ett lyckat medlemsmöte i Göteborg i november och vi 
hoppas kunna ha / er sådana möten framöver. Styrelsen kommer 
att ta fram ett informationsmaterial om föreningen under våren 
som vi hoppas att alla medlemmar hjälper till att sprida på sina 
arbetsplatser och i sina nätverk. Metarialet kommer att + nnas 
både i pappersform och som pdf som kan spridas via mejl.

Adress och mejladress

Det är viktigt att styrelsen har er aktuella kontaktinformation - 
både post- och mejladress -  för att kunna nå ut med medlems-
brev, tidskri& en Stadsbyggnad och eventuellt mejlutskick. Byter 
ni adress så var vänliga och skicka er nya kontaktinfo till rolf.carl-
quist@arkitekt.se.

Till sist...

vill vi i styrelsen önska er en skön vår och uppmana er att höra av 
er till oss om ni har och synpunkter på föreningens arbete, våra 
remissvar eller annat. Även idéer för hur vi kan utveckla vårt ar-
bete mottgaes tacksamt. Vi ser fram emot att ses i Malmö i sep-
tember. Ha det gott.

Med vänliga hälsningar,
Per Haupt

Sveriges Stadsarkitektförening

c/o Sveriges Arkitekter 
Box 5027 
102 41 Stockholm

Bankgiro 5312-8641 

www.stadsarkitekt.se 

Kalendarium

(ett axplock)

25-26 april: Social hållbarhet i plane-
ringen, Teknologisk Institut. Stock-
holm.

14-15 juni: Attraktiv omvandling av 
hamn eller industriområde, Teknologisk 
Institut. Stockholm.

19-20 september: Kommunal Teknik - 
PLanering och byggande för ett socialt 
hållbart samhälle, SKT. Malmö.

30 september: Stadsarkitektdagen. Vil-
ken sorts stadsarkitekt behöver Sverige?, 
SSF. Malmö.


