
1(2) 
 

 
 

 
 

INBJUDAN  
från Spridd AB och Delegationen för hållbara städer  
 

7 mars 2012 
 

Heldagsseminarium: 
Miljonprogrammet – framtidens stad 

Var? 
Färgfabriken 
Lövholmsbrinken 1 
117 43 Stockholm 
T-bana: Liljeholmen 
Tvärbana: Trekanten 

När? 
7 mars 2012, heldag 
Arrangörer: Spridd, Delegationen för hållbara städer, KTH Starka forskningsmiljöer Architecture in the Making, 
Stockholms arkitektförening och Färgfabriken. 
Språk: Svenska och engelska (utländska gäster). 

Anmäl dig på www.hallbarastader.gov.se 
Seminariet är kostnadsfritt men föranmälan krävs senast 22/2. Lunch finns till självkostnadspris i Färgfabrikens 
kafé.  
 
Syftet med dagen är att undersöka hur nedgångna hus från miljonprogrammet kan bli framtidens gröna sociala 
boende. 

Program 
Moderator under dagen: Julia Svensson, journalist och redaktör, DN Kultur  

  

9.30 -10.00 Fika   

   10.00-10.10 Inledning till dagens program  Ola Broms Wessel, arkitekt, Spridd  

 

10.10-10.20 Delegationen för hållbara städer Karin Hermansson, 
utredningssekreterare 

 Presentation av det ekonomiska stödet. 
 

10.20-10.45 Miljonprogrammets byggsystem Erik Stenberg, arkitekt, lärare och 
prefekt på KTH Arkitekturskolan 

 Föreläsningen redovisar resultatet av en påbörjad inventering 
av miljonprogrammets byggsystem och hävdar att det krävs 
mer kunskap om byggsystemen inför kommande 
miljardinvesteringar. 
 

10.45-11.10 Urban Metabolism – matkultur för miljonprogrammets 
förnyelse 

Anna Maria Orru, arkitekt, har 
arbetat med ”biomimicry” som 
ingång till hållbarhetsfrågor 

 

 

 Kan man hitta en grön social strategi för 
miljonprogramsområden genom att imitera naturen och främja 
en matkultur med måltiden, matlagning, inköp, 
resurshushållning och odlande i fokus. 
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11.10-11.35 Miljonprogram – kulturminne, stadsdel och grannskap Nilsson Samuelsson är arkitekt och 
verksam vid tekniska universitetet i 
Dresden 

 Alla byggda miljöer speglar de omständigheter som rådde när 
man planerade, byggde, rev och byggde om. Men hur är det 
med miljonprogrammet? 

   
11.35-11.45 Bensträckare  

   
11.45-12.10 Miljonprogrammet framtidens gröna sociala boende Ola Broms Wessel är arkitekt och 

delägare i arkitektkontoret Spridd  
 Hur kan miljonprogramsområden utvecklas till en attraktiv 

miljö för klimatsmart boende och ökad kollektivitet och 
livskvalitet?  
 

12.10-12.45 Paneldiskussion  

   
12.45 -13.45 Lunch  

   
13.45-14.10 Småstugebyrån – projekt Byälvsvägen Per Hasselberg är konstnär och 

arbetar med offentliga verk, ofta i 
formen av sociala kontrakt och 
institutioner 

 Det radikala i detta projekt är att det är den enskilda 
hyresgästen som bestämmer om lägenheten ska byggas ut. 
Det individuella maktanspråket över boendemiljön sätter 
också fingret på en av utgångspunkterna för förorten – att 
skapa en mer demokratisk människa.  
 

14.10-14.35 Mapping Byälvsvägen Meike Schalk är biträdande lektor 
vid KTH, Skolan för arkitektur & 
samhällsbyggnad 

 Mapping är en metod som används för rumslig utforskning. 
Arbetsprocesen används i denna föreläsning på 
miljonprogramsområdet Byälvsvägen där specifika och 
säregna företeelser ringas in i den till synes repetitiva och 
rationalistiska miljonprogramsstrukturen. 
 

14.35-15.00 Framtidsloftet – modern erfarenhet av självbyggeri Linda Lindstrand och Sara Vall  

är arkitekter  Det här är historien om ombyggnationen av två  
bostadshus, EPA-husen, i Årsta – ett socialt byggande för och 
av ungdomar. 
 

15.00-15.35 Paneldiskussion  

   

15.35-16.15 Paus  

   
16.15-17.00 Bygg ditt eget kulturhus Public Works är ett Londonbaserat 

konstnärs - och arkitektkollektiv 
 Bygg ditt eget kulturhus är en uppmaning till en arkitektur som 

kan vara många saker, alltifrån en hembygdsgård till ett 
nätverk av människor som går ut med hunden. 
 

17.00-17.45 Frågan om storskalighet Dogma; Pier Vittorio Aureli och 
Martino Tattara är arkitekter och 
forskare vid Berlage och AA 

 Visar projekt som har ett angreppssätt som på nytt arbetar 
med staden genom ett antal storskaliga arkitektoniska 
ingrepp: prototyper för former av täthet, rum för 
gemensamhetsfunktioner mm. 
 

17.45-18.30 Paneldiskussion  

 


