
VAD är arkitektur?
Välkommen till Workshop 1 av 3 i arbetet med Arkitektur Eskilstuna! 

Vad är egentligen arkitektur och hur upplevs och förstås den byggda miljön? Under den 
första workshopen kommer vi att diskutera grundläggande begrepp och vad arkitekturen 
gör för vår förståelse av staden och byggnaden. 

”De miljöer som skapas är till för människors liv i vardagen. (...) Ett 
omsorgsfullt gestaltningsarbete skapar värden som har stor betydelse för 
människors hälsa och livskvalitet, men det stärker också hållbarheten över tid. 
Nya byggnader och platser som uppförs och skapas i dag kommer sannolikt 
att finnas kvar under flera generationer. Ambitionen bör vara att de ska kunna 
ge upphov till stolthet – dels hos dem som planerar, bygger och förvaltar, dels 
hos dem som ska bo, verka och leva där, nu och i framtiden. (...) Den ständigt 
pågående interaktionen mellan människa och den omgivande miljön är en 
viktig, men ofta inte tillräckligt uppmärksammad, dimension av vardagen. Den 
estetiska bearbetningen gör skillnad – görs den noggrant och med omsorg 
skapar den positiva värden för människor och samhälle.” 

Ur prop 2017/18:110, Politik för en gestaltad livsmiljö 

Obs! Tag med: 
Ett fotografi (förslagsvis i din telefon) på en plats som ÄR 
Eskilstuna för dig. 

Meddela alternativ kost senast fre 24 aug till: 
daniel.angmo@eskilstuna.se

Datum

Den 29 augusti 13-16

Plats

Elite Hotell

Kontaktperson
Daniel Ängmo 
Tel. 016-710 42 14
Mejl: daniel.angmo@eskilstuna.se

Program

13.00 Stadsarkitekt Daniel Ängmo 
hälsar välkommen! Kort presenta-
tion deltagare. 

13.30 Vad är Arkitektur? Arkitekt, 
skribent Rasmus Waern.

13.50 Övning 1: Identitét.

14.20 Arkitekturens begrepp. Arki-
tekt Sara Grahn.

14.35 Övning 2: Rum. Och fika! 

15.15 Stadsbyggandets begrepp.  
Stadsarkitekt Daniel Ängmo.

15.25 Övning 3: Stråk. 

15.45 Sammanfattning dagen och 
nästa steg – WS2, 24 september
näst nästa steg - WS3, 26 oktober
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