ARKITEKTUR ESKILSTUNA

– ett arkitektur- och stadsbyggnadsprogram

DATUM
Måndag 24 september, 13.00-16.00
PLATS
Elite Stadshotellet, Eskilstuna
ANMÄLAN & INFORMATION
Anmäl dig senast 20 september på
eskilstuna.se/arkitekturprogram
Ursäkta att vi krånglar - men även
du som anmält dig tidigare via
Outlook måste göra det igen.
PROGRAM WORKSHOP 2
13.00 Välkomna! 		
Daniel Ängmo
13.10 Hälsning från framtiden!
Kort reflektion från deltagarna.

VARFÖR arkitektur?

13.30 Vad gör Arkitektur?
Sara Grahn och Ola Strandell
13.50 Övning 1: Vad gör arkitektur?
14.00 För vem?
Viktoria Walldin

Workshop 2 av 3 i arbetet med
Arkitektur Eskilstuna

14.10 Övning 2:
För vem är arkitektur?

Vad ”gör” egentligen arkitektur och varför behöver vi den?
Arkitektur inte bara ser ut, den påverkar oss människor
på olika sätt. Den berör oss och våra sinnen, den ska vara
användbar för våra behov och den ska vara hållbar över
tid. Dessa frågor ska vi fördjupa oss i under den andra
workshopen i arbetet med Arkitektur Eskilstuna.

14.50 Varför arkitektur?
Viktoria Walldin

”Ett samhälles historia och sammanhang är i stor utsträckning förkroppsligat i
den byggda och gestaltade miljön. Att höra hemma och känna trygghet på en
plats handlar om förhållandet till de människor som finns där, men också om
förtrogenhet med miljön och en tillit till dess beständighet. (...) Det som byggs
och formges har inverkan på hur alla hållbarhetens dimensioner kan hanteras.
Ett professionellt arbete med arkitektur, form och design stärker sammantaget
förmågan att hitta lösningar på många av utmaningarna för att nå en hållbar
samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. (...).”
Ur prop 2017/18:110, Politik för en gestaltad livsmiljö

Välkommen!
Daniel Ängmo
Stadsarkitekt Eskilstuna kommun

ESKILSTUNA GÖR

14.20 Fika
14.40 Gemensam diskussion

15.10 Övning 3:
Varför behövs arkitektur?
15.40 Gemensam sammanfattning
och diskussion.
15.55 Sammanfattning av dagen
och nästa steg Workshop 3.
Daniel Ängmo
Dagens gäst, Viktoria Walldin, är tillämpad
antropolog men bred erfarenhet. Genom
att samla och analysera människors
erfarenheter, värderingar och beteenden
breddas förståelsen för människans
handlande och behov. Viktoria har en
unik position på White med fokus på
den mjuka infrastrukturen som stöd för
hållbarhetsplanering vid arkitektur och
stadsbygge.

OBS! Hemläxa: Hälsning från framtiden. Välj en plats i kommunen som står
inför utveckling, eller som du tycker bör utvecklas. Hur är det här 2030, när
Arkitekturprogrammet är implementerat? Skicka ett vykort från framtiden som
beskriver något du vill berätta för någon om den valda platsen. (Mer info på sid 2)

ARKITEKTUREVOLUTION*

Anmäl dig HÄR senast 20/9

Skriv ut och fyll i text och bild
och tag med till Workshop 2

Plats för text
Plats för bild/teckning
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