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Gestaltad livsmiljö
Davos deklarationen



Den 21 och 22 januari 2018 bjöds de europeiska 
kulturministrarna in av Schweiziska Förbundets president Alain 
Berset att delta i ett möte i Davos.

Innan WEF:s årsmöte antog de en deklaration som framhäver
och visar vägen för att politiskt & strategiskt främja konceptet
av en högkvalitativ byggnadskultur i Europa.



 Det beskriver summan av mänskliga aktiviteter som förändrar natur eller den byggda miljön.

 Det omfattar alla element i den byggda miljön.

 Det går långt bortom byggnadens arkitektoniska utformning och omfattar stadsplanering, infrastruktur och 
konst i det offentliga rummet.

 Som ett utvidgat kulturbegrepp bygger det på historia och tradition

 Det påverkar alla som bor och verkar i staden och på landsbygden och inte enbart experterna

 Den förhåller sig till tillväxt och förnyelse i de stora städerna

 Men även en ökad oro I små & medelstora städer och på  landsbygden

 Den tar hänsyn till sociala aspekter som tex polarisering som innebär att vissa orter blir marginaliserade till
följd av migration, arbetslöshet och samhällsekonomiska förändringar

 Den synliggör faktum att ökad social och ekonomisk polarisering främjar uppkomsten av politisk extremism 
och populism



Utbilda genom externa ambassadörer
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Fritidschefen Företagaren

Rektorn Bestälaren

Familjen

Eleven
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Fortsättning följer…



Samarbeten över gränser
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Jury:
Johan Lindau, VD Blå station 
Lisa Hilland, designer 
Thomas Sandell, arkitekt
Emina Kovacic, sta dsarkitekt Foto: Jonathan Hultgren



GATHER AROUN, D TIHE PRINCESS - PRINSESSAN
Blå Station has found yet another 1master student at Konstfack, the University of Arts, Crofts and 

Design in Stockholm. Prinsessan won the ,desig n competition at the municipality of Karlshamn on  

the theme a bench for interior public spaces.
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Informera och våga ta fajt när det behövs!



Stadsbygg nadsche f/ Stadsa rkitekt i Karlsham r
1mo • (!)

Att förva lta en stad inne bä r ett stort ansvar! Ett,
si na invånare och fastighetsägare. Det hand la r li
samhä llse konomiska och hållbarhe tsmässiga sor

Byt int e ut fungerande fönster - Karlshamns ko1
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Plastfönstren Dlåste bort - sl<.a  
vara i träoch ursprungligt sldcl<
KARLSHAMN

För snart t.vålir sedan  
bestämde mark· och 
miljödomstolen att plast
,fönstrenpå1790-tals
fas tig het en måste bytas.
Meri Inget har hänt.
Nu har pandemin kommit
I vägen.

Historien om fönsterbytena  
på.det kult ur b.istoriskt väl'
defuUa 1700 -tals huset i 
kor s:ni.ngen mella n Norra  
FQgd e lycl <,e ga t a n   och 
Kungsgatan år f.ieraargam
mal. Bytet gjordes för att 
fönstren vargamla och fäst
ig;hctsägaren tycl<l'e han 
valdesamma stil mem annat  
material, plast. och annan 
färg, vin i stället för riitt .

Men kommunen höll i nte
med . De var annorlunda
och ändrade helt kara ktä
ren p rmset. För att beva
ra huse ts karaktär och den
gamla bebyggelsen i inner
staden krävde de en ater
s1ällning .

Bes Iute t över l{lag ades.
Slu tlig t beskell gav komm u
n,m rätt i mart,- och miljö
domstolen i mars 2019.
Fönstren ska 'byt.is tillbaka

Detblirbara  
negativt av att 
byta. Det blir ett  
sämreisolerings
värde ochmer  
buller.

Leonard Thernst röm,
fas.tlg he't5ägare

till ursprungligt utseende
och mate ria lval. Det skulle
redan vam gjort, rnen inget
h,nhänL

Fastigheh äga ren Leonard
'1'l, em st röm är fortfarat1de
tvel<Erun till alt byta, trots
doms lutet mot honom. Det
handlar om ett 30-tal föns
hor och kostn ader på up pe
mot e:nhalv miljon 1'1:onor.

- Vi får se, Vi får reda ut
det när pandemin är över.
Just nu kan vi inte göra nä
got alls för v1kan inte gå in

Fö.r snart två år sedan tog mark- och miljödomstolen 
J}eslutet att plastfönster11a lll -'Ste:J}ytastll! lde11tlsk;a med 
de i ursprungligt skick. Ännu har inget hänt.
I 01 Q l!: N A LH INti

i lägenhe te rn, a säger han
och fortsätter:

- Det blir bara negativt av
att byta. Oet blir ett sämre
isolerin gsvä rde och mer
buller.

Pä stadsbyg gnadsavdel
nin gen väntar man.De har
fatt in en tidpl an fö1•att byte

.ska ske och enligt den sl,a
Thernströms fastighet-er
pii.börjii a1betetunder .2021
ochvar:a klara t1ude r 2022.
Kommunen har också krävt
im få in up pgift er om när

fönst ren är beställda. Men
nö_gon sädan har inte kom
mit.

- Det är olyckli gt att det
blivit så h,tu Det handlar
om 111änga fö·1, $te-r och
mycket p engar, men plast
fönstren ska bytas mot trä
fönster som är identiska
med de ursprungliga trä
föns t ren , 'Säger Adam Lo
rent ss.on, byggnadsinspek
tör.
Viktoria Nimlin
\l'iktor1&.rltu'11hri@blt.

KARLSHAMN

Kar shamn 11
Räddabarnenprotesterar  
motnedläggningen av  
Barnahus - samverkan slut

Rädda barnen är bekym
rade över kommunens  
nedläggning av Barnahu,s.  
MenfrånkQmm11.inens  
verksamhetschef 'är de  
tydflga - Barnahus har  
haverera t och orsaken
ärandra Inblandade.

Rädda barnen var en dr i
vande luaft .11är Barnahus
startade mm om i landet för
runr tio år sedan . De anser
a t t Bl(c.ki nge har legat i
fram.kam. m.en är nu be
kymradeöver stängningen
i Karlshamn. De tycke r det
äre tt svek motba rnen, inte
bara barnen i Karlshamn
utan också mot barn rde an
dra fyra kommunerna som
varit med i smuverkan frän
SölVesborg . Olofström och
Ronneby.

De lfråga sä tt e.r varför det
inte f inns någon konse
kvens:analys innan beslu•
tet togs.

Mcu der skriftliga s.varel
Från Ulrica Må nsson , verk
samhetsche.f fö.r individ och
familj, är an Barnahus bar
luwerernt, men att clegiirna
fortsatt om någon anmm
kommun tagit över d:tlfteo.

Det som havere.racmemu
verksamhetschefen är:
• Samor dnarn a inrehar 
haft möjlighet fltt genomfö
ra sin rolJ som det är tänkt.

• K()mm un et 11a.r hopp.it
av.
• Polisen i vl sa kommu
ner väljer .att in te !,öra til I
Karlshamn.
• Ba rn- och ungdoms11syi
kiatri11har tleragånger ime
haft mö jligh et an närvara.

• Barnl<linil<enqch läkare
bar inte deltagit på långe
och tiven förmedlat att de
i nte. kommer att genomföra
sin del avavtalcL

Ulrica Mån5son har ti llsam
mans med enhetschefen
rör barn- och t'an1Ilj samt
två medarbetare gjort en
risk- och konsekve nsan a
lys kring barnens p.ersp ek
tiv ut ifr ån att Barna!1us för0

s:vi1rner.
- Vi äv,en jagat polisen för

ett samverkansmöte dä vi
vill ha ert gotlsamarbet e
n,eddem och ä.ld a ga ren gä l
lande b arn fö;rh ör, skriver
hon i svarettill Rädda bal'
ne.ns ordförande i Karls
hamn.
Vllltorl aNlmlln



Att våga visa misslyckade projekt

Foto: inexhibit.com Arkitekt: Mies van der Rohe



Frågor?
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