BIRTHE & PER
ARWIDSSONS
STIFTELSE
Birthe & Per Arwidssons stiftelse inbjuder till
ett seminariesamtal om

BRA STAD + BRA BOSTAD
Det råder bostadskris i Sverige. För få bostäder byggs och inte för de grupper som
mest behöver dem. Boverket varnar för att människor med svag förankring på bostadsmarknaden riskerar livslång samhällsexkludering och föreslår statligt subventionerat bostadsbyggande. Arwidssonstiftelsen vill lyfta frågan genom att presentera ett antal internationella exempel på hur bra bostäder kan byggas för alla.
TID: Onsdagen den 6 april 2016 kl. 08.30-13.30
PLATS: Bio Mauritz, Filmhuset, Borgvägen 1-5, Stockholm
MODERATOR: Veronica Hejdelind
KOMMENTATORER: Mårten Castenfors och Karolina Keyzer

PROGRAM
8.30–9.00
Samling med morgonfika
9.00–9.10 INLEDNING
Per Arwidsson, ordförande och Martin Rörby, verksamhetschef,
Birthe & Per Arwidssons stiftelse
9.15–10.10 DEN SVENSKA BOSTADSSITUATIONEN
9.15–9.35
Bostadsbrist då och nu. Vad kan vi lära av miljonprogrammet?
Erik Stenberg, lektor på KTH Arkitekturskolan
9.40–10.00
Om dagens bostadssituation och varför Boverket föreslår ”social housing”.
Micael Nilsson, Boverket
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10.00–10.10
Kommentarer och reflektioner
Mårten Castenfors och Karolina Keyzer
10.10–10.40 PAUS MED MINGEL OCH FIKA
10.40–12.10 INTERNATIONELLA EXEMPEL PÅ
		
SUBVENTIONERADE BOENDEN
10.45–11.15
Ett franskt perspektiv på subventionerade bostäder.
Mia Hägg, arkitekt och grundare av kontoret Habiter Autrement
11.20–11.40
Metod för stadsutveckling med byggemenskaper i Thübingen, Tyskland.
Lukas Ljungqvist, stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm Stad
11.45–12.15
Ett holländskt forskningsperspektiv på ”social housing”.
Marja Elsinga, professor och forskningsansvarig vid fakulteten för Architecture
and the Built Environment, Delfts Tekniska Universitet
12.15–12.30 AVSLUTANDE SAMTAL
Moderator, Mårten Castenfors och Karolina Keyzer.
KL.12.30–13.30 LUNCH

KORT OM BIRTHE & PER ARWIDSSONS STIFTELSE
På initiativ av Per Arwidsson och hans livskamrat Birthe bildades Birthe & Per
Arwidssons stiftelse sommaren 2014. Stiftelsen är en fri organisation som syftar till
att utveckla samverkansformerna mellan stadsbyggande, arkitektur, landskapsgestaltning, konst och humaniora. Avsikten är att stiftelsen ska skapa förutsättningar
för nya typer av utforskande och framåtsyftande möten mellan allmänheten,
aktörerna som professionellt arbetar med att forma vår byggda miljö, politiken och
näringslivet. Stiftelsen är tänkt att fungera som en katalysator genom att själv eller
tillsammans med andra identifiera och driva frågor inom de aktuella områdena,
utan att för den skull göra anspråk på att presentera färdiga lösningar eller absoluta
svar. Det stiftelsen vill åstadkomma är en plattform där olika, vitt skilda aspekter
av miljöskapande kan undersökas och diskuteras på ett kvalificerat och konstruktivt
sätt över de konventionella gränser som ofta verkar hämmande på utvecklingen.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm, men är fri att verka även i övriga landet.
Arkitekturhistorikern Martin Rörby är sedan starten stiftelsens verksamhetschef.
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MEDVERKANDE
har en bakgrund som konst- och museivetare och har tidigare
arbetat som Publik chef på ArkDes och intendent på Nationalmuseum. Idag är hon
knuten till Utopia arkitekter som projektledare och konsult.
VERONICA HEJDELIND

är chef för både Liljevalchs konsthall och Stockholms konst,
där han ansvarar för stadens offentliga konst. Han har en bakgrund som konstkritiker och sitter i styrelsen för Birthe och Per Arwidssons stiftelse.
MÅRTEN CASTENFORS

har nyligen grundat arkitektkontoret OKK+ (Office Karolina
Keyzer + Friends). Hon var tidigare Stockholms stadsarkitekt. Karolina sitter i
styrelsen för Birthe och Per Arwidssons stiftelse.
KAROLINA KEYZER

är lektor på KTH Arkitekturskolan. Han har under drygt femton
år arbetat med miljonprogrammets förnyelse; mest genom att undersöka, förstå,
beskriva och utveckla kvaliteterna i periodens flerbostadshus. Han är särskilt
intresserad av de prefabricerade byggsystem som användes.
ERIK STENBERG

är expert och utredare på Boverket. Han har bland annat varit
projektledare för Boverkets rapport Nyanländas boendesituation (2015:10) i vilken
någon form av statligt subventionerat bostadsbyggande föreslås.
MICAEL NILSSON

är arkitekt och grundare av Habiter Autrement, en arkitektbyrå med
kontor i Paris och Locarno. Habiter Autrement har ritat flera uppmärksammade
subventionerade bostadshus i bland annat Paris och Bordeaux.
MIA HÄGG

är arkitekt och stadsplanerare på Stadsbyggnadskontoret i
Stockholm. Han sitter i styrelsen för Föreningen för Byggemenskaper som verkar
för att etablera fenomenet byggemenskaper på den svenska marknaden.
LUKAS LJUNGQVIST

är professor vid Housing Institutions & Governance på fakulteten
för Architecture and the Built Environment vid Delfts Tekniska Universitet,
Nederländerna. Där leder hon bl.a. forskningsprogrammet Housing in a changing
society. Elsinga har tjugo års forskningserfarenhet på olika metoder och strategier
för statligt subventionerat boende i ett internationellt perspektiv.
MARJA ELSINGA

