ARKITEKTUR ESKILSTUNA

– ett arkitektur- och stadsbyggnadsprogram

DATUM
Fredag 26 oktober, 09.00-12.00
PLATS
Elite Stadshotellet, Eskilstuna
ANMÄLAN & INFORMATION
Anmäl dig senast 24 oktober på
eskilstuna.se/arkitekturprogram
PROGRAM WORKSHOP 3
09.00 Välkomna! 		
Daniel Ängmo
09.10 Kort reflektion kring WS2
från deltagarna!
09.30 Hur gör man arkitektur?
Om designprocessen.
Sara Grahn

HUR arkitektur?
Workshop 3 i arbetet med Arkitektur Eskilstuna
Bra byggnader och stadsrum är resultatet av många
människors vilja och insatser, konstnärligt, socialt, ekonomiskt,
tekniskt m. m. Hur går det egentligen till när bra arkitektur
blir till och vilka förutsättningar ska vara på plats för att det
ska hända? Dessa frågor ska vi fördjupa oss i under den tredje
workshopen i arbetet med Eskilstuna Arkitektur.
”Kommuner och landsting bör agera föredömligt som beställare i skapandet av
offentliga miljöer, i byggande och förvaltning, för att utforma och förvalta livsmiljöer
med allsidig hållbarhet och hög kvalitet. Kommunerna har också ett särskilt ansvar
att agera som förebild vid skapandet av allmänna platser och vid lokalisering
av kommunala verksamheter. (…) Offentliga aktörer kan också gå före och visa
framkomliga vägar för nytänkande. Innovationer är nödvändiga för en hållbar
utveckling och stärker såväl offentliga verksamheter som de företag som levererar
varor och tjänster till denna verksamhet. Ett medvetet upphandlingsförfarande i
offentlig sektor är grundläggande för att säkra kvalitet och hållbarhet. En föredömlig
upphandling kan främja både effektivitet och utveckling genom införande av
innovationer och nya lösningar.”
Ur prop 2017/18:110, Politik för en gestaltad livsmiljö

Välkommen!
Daniel Ängmo
Stadsarkitekt Eskilstuna kommun

09.50 Övning 1:
Det blåser inte i Centrum!
- Ideskiss
10.10 Fika
10.25 Hållbar stad? Hur?
Monica von Schmalensee
11.00 Övning 2:
Det blåser inte i Centrum!
- Hur designar kommunen
processen för ett lyckat
projekt?
11.30 Gemensam diskussion
11.50 Sammanfattning av dagen.
Daniel Ängmo
Dagens gäst är
Monica von Schmalensee, arkitekt på
White, ordförande i Regeringens Råd
för Hållbara Städer och biträdande
Riksarkitekt. Monica har bred erfarenhet
av utvecklingsarbete mot hållbar
stadsbyggnad och gestaltning av
komplexa arkitekturprojekt. I hennes nya
roll som rådgivare till regeringen och
som Riksarkitekt har hon god överblick
över det offentligas möjligheter att skapa
förutsättningar för god gestaltad livsmiljö.

OBS! Hemläxa: Det blåser i Centrum! Ge dig ut på en liten promenad under lunchen
i kvarteren runt Fristadstorget. Känn efter! Var är det skönt/mindre skönt att vara?
Folktomt? Blåsigt? Lä? Skuggigt? Folkliv? Soligt? Notera hur du uppfattar stadslivet och
mikroklimatet. VAD ser du? Och VARFÖR används stadsrummen på olika sätt tror du?
Ta med dig dina funderingar och gärna ett foto av platsen.
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