
Inbjudan
Samtal om FoU inom arkitektur/byggd miljö och release för ny bok:
Social Hållbarhet och stadsutveckling – det politiska, det praktiska  
och den byggda miljön av Moa Tunström

15 december kl (10.30)/11.30–15.00 i Sibeliussalen i Finlandshuset,  
Snickarbacken 4 i Stockholm

FORSKNING OCH UTVECKLING INOM  

ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Arkus samlar medlemmar och vänner till ett samtal 
om forskning och utveckling inom arkitektur/byggd 
miljö. Vad gör Arkus, vilka behov finns, hur bedömer 
man nyttan med forskningen, vem tar ansvar för 
finansiering och spridning? En rad personer med 
betydelse för utvecklingen i Sverige, delar med sig  
av tankar och erfarenheter av praktiknära forskning 
inom området. 

Samma dag har vi också release för boken Social 
hållbarhet och stadsutveckling – Det politiska, det praktiska  
och den byggda miljön av Moa Tunström.

Välkommen till samtal med lätt lunch och avslutande 
mingel en fredag precis innan jul, kl 11:30–15:00, i 
Sibeliussalen i Finlandshuset på Snickarbacken 4  
i Stockholm. För medlemmar och andra intresserade 
som vill vara med vid stämman är det kl 10.30 som 
gäller.

Länk till anmälan
Vi vill ha din anmälan senast tisdagen den  
8 december.

Välkommen!
Önskar Arkus styrelser

Program
10.30–10.50 Kaffe/te
10.50–11.30 Stämma för Arkus medlemmar
11.30–12.10 Lättare lunch
12.15–13.00 Presentation av Arkus och 3 projekt:
Lisa Daram och Ulf Ranhagen, Arkus: Om att   
 gemensamt driva praktiknära FoU 
Fredrik Drotte, Upplands Väsby: Medborgardialog – 
 om det svåra i att mötas (2016)
Emilia Hallin, sweco: Skolan mitt i byn –   
 allaktivitetshuset i Lindängeskolan, ur antologin  
 Skolans nya rum (2017)
Moa Tunström, Nordregio: RELEASE 
 Social Hållbarhet och stadsutveckling – det politiska,  
 det praktiska och den byggda miljön
13.00–14.30 7 talare om behovet av arkitektur- 
   forskning i en värld i stark förändring: 
Emily Wade, landskapsarkitekt, delägare,   
 Landskapslaget: Finansiering av kunskap och   
 erfarenhet av FoU inom företaget.
Tatjana Joksimovic, planchef, Länsstyrelsen i   
 Stockholms län: Om jämlika levnadsförhållanden  
 och flergenerationsperspektiv i den fysiska   
 planeringen – hur står det till i Stockholms län?
Magnus Höij, vd, std-företagen: Om rapporten  
 Investeringssignalen och det vikande intresset för 
 forskning.
Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig,  
 iq Samhällsbyggnad: Om iqs roll i forsknings-
 landskapet och samarbeten mellan iq och andra  
 organisationer.
Jan Mattsson, vd, sweco Architects: Betydelsen av  
 FoU och kunskapsutveckling i sweco Architects.
Salka Hallström Bornold, chefredaktör tidskriften  
 Form och Emilia Engblad, redaktör för poden Form  
 Symposium: Om kritiska perspektiv och debatt om  
 arkitektur och design i en värld full av utmaningar.
Torun Hammar, Gästprofessor vid Kungliga konst  
 högskolan: Vår vän tiden – om perspektiv och  
 kunskaper inom arkitektur via vidareutbildning.
14.30–15.00 Samtal
15.00 Snack, dryck och mingel

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyPWVkCIWRrkxoQG9egYj8fwBb_YxB0uKyjcJ5vwoZEifHIw/viewform

