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Vi inledde förra årets julhälsning med att berätta att vi gick in i ett jubileumsår, 40 år i 
arkitekturens tjänst, med planerat jubileum och diverse aktiviteter under året.

Som alla vet blev inte 2020 som någon av oss hade kunnat föreställa sig.
Vi har istället koncentrerat oss på att hantera situationen med ansvar och verkligen 
jobbat hårt för att hålla skutan fl ytande i en svår tid. Med en delvis ny organisation, 
fantastiskt duktiga och engagerade medarbetare har vi mot alla odds, tillsammans 

gjort ett av på många sätt, Arkitektlagets mest framgångsrika år!

Med en pandemi som drabbat vår yrkeskår väldigt ojämnt och orättvist, har vi på 
lokal planet försökt ta vårt ansvar. Vi har under året samarbetat över kontors-

gränserna i projekt och kunnat engagera kollegor som drabbats genom uppsägningar 
eller permitteringar och på så sätt kunna hjälpa både enskilda och organisationer i 

vår bransch. Sveriges Arkitekters branschrapport pratar om vikten av resiliens, 
uthållighet, något vi bara kan åstadkomma genom fortsatt beslutsamhet, hög 

ambition och fruktbara samarbeten.

Även om det inte blev något jubileum, har vi trots allt ändå upplevt ett bra 40:e 
år och vill fortsätta att leverera god, byggbar arkitektur. 

Förutsättningen för att vi ska få göra det är att vi alla får ha hälsan.
Det vi önskar alla nu, är åtgärder som kan skingra mörkret och öppna upp vårt samhälle 

och låta oss leva utan det osynliga hotet. Tills dess håller vi i, håller ut och håller avstånd!

Julen 2020-2021 fortsätter vi med glädje att stödja UNHCR med vår julklapp. 
UNHCR gör ett fantastiskt arbete för medmänniskor i utsatta situationer världen över.

Vännerna på Arkitektlaget
önskar med detta

alla kunder och samarbetspartners
en riktigt

God Jul & Gott Nytt År



Dörren 4
Nybyggnad fl erbostadshus - Växjö
I somras hade vi det stora nöjet att tillsammans med Serneke Sverige vinna markanvisnings-
tävlingen om en utbyggnad i Vikaholm, Växjö kommun. Tävlingsförslaget bearbetades under 
hösten och bygglov söktes i december. Tomtens läge i Vikaholm, ett naturnära område precis i 
angränsning till en allmän park har varit utgångspunkten för stadsbyggnadsidén.
Genom bostadshusens riktning och placering ges förutsättningar för en varierad gårdsmiljö. 
Komplementbyggnaderna adderar en småskalighet som skapar både öppna och mer intima 
rumsligheter på gården. Att bjuda in parken genom utblickar från gårdsrummen och inifrån 
lägenheterna och samtidigt skapa en trygg och lättillgänglig gårdsmiljö har varit viktiga 
aspekter. Området får en stark identitet genom byggnadernas utformning. Med inspiration i 
det småländska landskapet har vi utformat fyra bostadshus med en sammanhållen skulptural 
karaktär. Fasader och balkonger kläs i stående träpanel. Träpanelens vertikalitet påminner 
om skogens trädstammar, med en tät panelprofi l längst ned som glesas ut högre upp på 
fasaden. Takens brytning är inspirerad av skogens böljande horisontlinje. Varje hus har en 
egen röd nyans vid entrépartiet och burspråkets slitsar, komplementbyggnader är röda. 
Lägenhetsstorlekar mellan 1-3 RK från 29-72 kvm, totalt 104 st lägenheter. 
Yta (BOA): 5216 kvm. Färdigställandeår: 2022
Byggherre och byggnadsentreprenör: Serneke Bostads AB                      

Guldgubben
Nybyggnad fl erbostadshus - Helsingborg
Tomten är belägen mellan Kullavägen 
(Maria Park) och Maria station längs 
med den kommande Maria Stationsgata, 
ett område under utveckling. Den valda 
typologin och placeringen har gjorts 
utifrån det stadsmässiga sammanhang 
byggnaden förväntas stå i. Förslaget 
har hämtat referenser från den klassiska 
kvartersstrukturen med en privat innergård 
och off entligt gaturum. Tomtens stora 
nivåskillnader har gjort att huset består av två 
delar som delas med smala gränder. Husen 
har olika karaktärsdrag, där fönstersättning 
och balkonger skiljer sig åt. De fyra 
trapphusen har individuell färgsättning som 
bryter ner byggnaden och skapar variation. 
Lägenhetsstorlekar mellan 1-4 RK från 35-84 
kvm, totalt 132 st lägenheter.
Färdigställandeår: 2019
Yta (BOA): 6884 kvm
Byggherre: Hyléns Fastigheter / Riksbyggen AO Fastigheter
Byggnadsentreprenör: Byggmästar´n i Skåne  


