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1 Inbjudan 

Huge Fastigheter inbjuder härmed till arkitekttävling om utformningen av en ny byggnad för kontor och 
handel i Huddinge centrum, Paradiset. Tävlingen arrangeras i enlighet med lagen om offentlig 
upphandling i samarbete med Sveriges Arkitekter.  
 

1.2 Syfte 

Tävlingens syfte är att få fram ett förslag till utformning av ett nytt hus med kontor och handel i 
Huddinge centrum. Avsikten är att få fram ett skissförslag för en byggnad och ett koncept för denna 
byggnads funktion och volym i stadsbilden. Vidare avser arrangören handla upp arkitekten för det 
fortsatta arbetet med att projektera huset Paradiset.  
 

1.3 Bakgrund 

Huddinge centrum behöver ges möjligheter att växa och utvecklas för att kunna behålla och utveckla 
sin attraktionskraft både som lokalt centrum och som kommuncentrum i Huddinge. En hög 
exploateringsgrad bör eftersträvas dels för att möjliggöra utveckling och underlag för handeln men 
även för att ta till vara på det goda kollektivtrafikläget. Centrumet är ”stängt” med många baksidor och 
slutet mot sin omgivning. Det ska därför eftersträvas att Huddinge centrum öppnas upp med fler 
entréer och framsidor. Kommunalvägen längs centrum och pendeltågsstationen är en central och 
viktig gata som ska bli mer stadsmässig och inbjudande.  
 
Huge Fastigheter äger och förvaltar parkeringshuset Paradisgaraget beläget i bästa läge på 
Kommunalvägen. Garaget är i mycket dåligt skick och större ombyggnadsåtgärder behövs snarast. Då 
placeringen är mycket central, vid infarten till Huddinge centrum, önskar Huge Fastigheter istället 
förädla området så att en ny naturlig entré till centrum skapas. Parkeringshuset rivs och en ny 
byggnad, med hög exploateringsgrad, byggs.  
 
Den nya byggnaden, Paradiset, ska tillföra kontor, publika ytor och handel till Huddinge centrum. 
Kontorsplatser är idag en bristvara och de nya kontorsytorna i Paradiset blir ett viktigt tillskott som 
väntas öka kundunderlaget och flödet av människor i centrum. Fler naturliga mötesplatser för 
Huddingeborna behövs i Huddinge centrum och därmed ska Paradiset tillföra stora publika ytor. 
Samtidigt finns en önskan att handeln i centrumet ges möjlighet att utvecklas och möjlighet till 
handelsytor bör finnas i Paradiset.  
 
Huddinge kommun arbetar med att ta fram ett planprogram för Huddinge centrum. Under 2010 
genomfördes tre parallella arkitektuppdrag omfattande Huddinge centrum och den närmaste 
omgivningen. Dessa som visade på olika möjligheter att utveckla centrumet där bland annat 
tävlingsområdet pekades ut. Paradiset är därmed början på en utveckling av Huddinge centrum. 

 
 

2 Huddinge kommun 

Huddinge är en modern storstadskommun med närmare 100 000 invånare, den näst största 
kommunen i Stockholms län. Huddinge är en växande kommun. Både befolkningen och näringslivet 
växer. Kungens kurva är Skandinaviens största handelsplats med 20 miljoner besökare varje år. 
Högskoletäta Flemingsberg medför att Huddinge är en av landets största högskolekommuner. 
Flemingsberg har även pekats ut som en regional stadskärna i RUFS 2010.  
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I kommunen finns 38 400 bostäder varav merparten, 75 procent, är småhus. Huddinge är en till ytan 
stor och grön kommun där 25 procent av kommunytan utgörs av naturreservat. Kommunen erbjuder 
stora möjligheter till naturupplevelser och friluftsaktiviteter. Ändå ligger Huddinge bara 15 minuter med 
tåg från centrala Stockholm. 
 
I Huddinge kommun har man under de senaste åren satsat på att bygga upp och utveckla Kungens 
kurva och Flemingsberg. Framöver kommer dock stort fokus även att ligga på att utveckla Huddinge 
centrum som attraktivt kommuncentrum.  
 

2.1 Huddinge centrum 

Det ursprungliga Huddinge centrum byggdes i början på 1960-talet. Flera byggnader från denna tid 
finns kvar. Huvuddelen av dagens centrum är dock byggt mellan 1984 och 1989 och bygger på en 
tanke där mått, gångstråk och torg är utformade för att efterlikna dem i Gamla Stan i Stockholm. Detta 
för att skapa samma stadkänsla som där. Tanken var även att bostäder skulle integreras för att skapa 
ett centrum där människor rörde sig under dygnets alla timmar. I och med detta gjordes centrumet 
bilfritt med stora garage i utkanterna. Senare om- och tillbyggnader har gjorts, men inga av större 
dignitet.  
 
Huddinge centrum är ett levande utomhuscentrum med en handelsyta om ca 25 000 kvm med ett 
sjuttiotal butiker, banker, restauranger etc. Det finns runt 600 bostadslägenheter mitt i Huddinge 
centrum och mångdubbelt flera runt i kring. Befintliga kontorsytor är ca 7 000 kvm och totalt har 
ungefär 350 personer sin arbetsplats här. Det är lätt att ta sig till centrum och många besöker dagligen 
centrum på väg till buss eller pendeltåg. Även bilkommunikationerna är goda.  
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2.2 Huge Fastigheter 

Huge Fastigheter är Huddinge kommuns allmännyttiga fastighetsbolag. Huge äger och förvaltar 
1 100 000 kvm bostäder och lokaler. Bolaget har 270 medarbetare och omsätter 1,2 mdkr. Huge 
Fastigheter ska aktivt vara med och skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över.  
 
Huge är Huddinge kommuns fastighetsbolag som förvaltar 8 500 lägenheter samt 1 200 lokaler för 
utbildning, idrott och kultur. Vi äger bland annat ett friluftsområde med skidbacke, kulturfastigheter, 
skolor och studentbostäder. Dessutom har bolaget sex köpcentrum där Huddinge Centrum är det klart 
största. 
 
 

3 Tävlingsuppgift 

Uppgiften innebär i korthet att ge förslag på utformning av en ny byggnad med kontor, handel, 
parkering och andra publika ytor i Huddinge centrum. Tre kontor medverkar i tävlingen. Avsikten är att 
få fram ett skissförslag för en byggnad och ett koncept för denna byggnads funktion och volym i 
stadsbilden. 
 
Tävlingsuppgiften är att ge förslag till: 

• byggnadens funktion som entré till Huddinge centrum och som en destination i sig 
• hur byggnaden förhåller sig och knyter an till omgivande byggnader, platser och stråk 
• lösningar för logistik och kommunikationer till och från samt kring byggnaden 
• byggnadens gestaltning 
• organisation av byggnadens olika funktioner och inbördes samband 

 
Förslaget kommer att ligga till grund för framtagande av ny detaljplan för tävlingsområdet.  
 

3.1 Målbild 
Nya Paradiset ska vara ett landmärke med stark egen identitet, men också tydligt tillhöra, harmoniera 
och bygga vidare på det befintliga Huddinge centrum.  Centrumet präglas starkt av sina intima skalor, 
sidogränder och mötesplatser. Detta bör på olika sätt återspeglas i nya Paradiset. Huddinge centrum 
ska kännas intimt och välkomnande. Detsamma gäller för nya Paradiset. Här ska hela familjen känna 
sig hemma, äldre och yngre. Målet är helt enkelt att Paradiset ska bli en naturlig mötesplats för 
Huddingeborna. 
 
Det finns delar av centrumets framsida (Kommunalvägen) som inte fullt är i samklang med ovan 
nämnda centrumkaraktär. På sikt kommer även dessa att byggas om, men fram tills dess måste de 
kunna samexistera med Paradiset på ett naturligt sätt och fungera estetiskt.  
 
Paradiset kommer att fungera som en av entréerna till Huddinge centrum och vara en publik plats som 
erbjuder service, handel och mötesplatser av olika slag. Det blir både en passage och en destination i 
sig.  
 
Paradiset ska vara en byggnad som är hållbar över tiden. Detta skall skapas med social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet. Paradiset skall vara ett hus som alla i Huddinge kan vara stolta över. 
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4 Platsförutsättningar 

Platsen för Paradiset ligger i kanten av nuvarande Huddinge centrum med bra läge för bilburna 
besökare men även för resenärer som kommer med buss eller pendeltåg. Paradiset kommer att synas 
från såväl Huddingevägen som från samtlig passerande tågtrafik. Huddinge centrum är ett 
blandfunktionscentrum och kring tävlingsområdet finns bostäder, handel, kontor, trafik, parkering och 
en gymnasieskola att ta hänsyn till.  
 
 
  

 

 

 

4.1 Tävlingsområde 

Tävlingsområdet ligger i utkanten av Huddinge centrum och är en del av fastigheten Forellen 11. 
Befintligt garage är sammanbyggt med omkringliggande byggnader och platser vilket måste hanteras. 
Sambanden illustreras nedan. Den rödmarkerade ytan är det primära tävlingsområdet. De 
grönmarkerade streckade ytorna ingår ej, men förhållandet till tävlingsområdet behöver visas.  
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1. Paradisgaraget. Befintligt parkeringshus som ska rivas.  
2. Kommunägd mark som ej ingår i det primära tävlingsområdet. Ingen byggnadskropp får 

placeras på ytan men förslag till utformning av ytan i form av entré till Paradiset bör lämnas.  
3. Kraftstation. Stora delar av Huddinge centrums kraftförsörjning utgår härifrån. En ledningsrätt 

går från kraftstationen och längs hela den västra kanten av fastigheten.  
4. Infart och lastgata.  
5. Lastzon till matbutik belägen norr om parkeringshuset samt till delar av centrums butiker. 

Matbutikens kunder parkerar idag i Paradisgaraget.  
6. Skärmtak över ingången till matbutiken.  
7. Invändig lastzon m.m. till delar av centrums butiker.  
8. Sats. Nybyggda träningslokaler ovan och under mark.  
9. Separat byggnad med undervisningslokaler. Byggnaden ska bevaras. Garaget under 

byggnaden är ihopbyggt med Paradisgaraget och måste därför hanteras. Infarten till garaget 
är via Paradisgaraget.   

10. Glasgång i tre plan som förbinder parkeringshuset med centrum. En mycket viktig yta som 
möjliggör ett naturligt stråk från Kommunalvägen, genom tävlingsområdet och in till 
centrumtorget.  

11. Entré från centrum till Paradiset. Entrén ligger mellan Folkets hus och en butik.  
12. Folkets hus. Innehåller bland annat föreläsningssalar, café och restaurang.  
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4.2 Närområde – Huddinge centrum 

En viktig utgångspunkt för utvecklingen av framtida Huddinge centrum och nya Paradiset är att det 
nya ska harmoniera med sin omgivning och bygga vidare på den vision som en gång låg till grund för 
Huddinge centrum (humana, intima skalor, sidogränder, oregelbundna kvarter, torg och mötesplatser). 
I Huge Fastigheters pågående visions- och varumärkesarbete med Huddinge centrum är just 
centrumets arkitektoniska karaktär och småskalighet utpekade som viktiga framgångsfaktorer för 
centrumet och något som bör utvecklas och förstärkas.  
 
Huddinge centrum är omgivet av flera moderniserade, storskaliga köpcentrum som exempelvis Farsta 
Centrum och Skärholmen. Huddinge centrum vill i kontrast till dessa i stället positionera sig som ett 
mer personligt shoppingalternativ och inbjudande mötesplats. Ambitionen är också att stärka 
identiteten som kommuncentrum (och inte enbart köpcentrum), stärka upp det kommunala utbudet 
och i högre utsträckning fungera som Huddingebornas gemensamma mötesplats.  
 
Parallellt med detta arbetar Huddinge 
kommun med att ta fram ett 
planprogram för Huddinge centrum. 
Planprogrammet bygger på resultaten 
från tidigare genomförda parallella 
arkitektuppdrag och kommer att 
innebära framtida förändringar för 
centrumet. Man vill ta tillvara de värden 
som finns men samtidigt ge centrumet 
en stadslik karaktär där kollektivtrafiken 
blir ett inslag som ger mervärden. 
Bättre kommunikationer mellan olika 
kollektivtrafikalternativ kommer att 
utredas. Det ska även eftersträvas att 
en pendeltågsuppgång i den södra 
delen av pendeltågsstationen blir till 
och eventuellt även en överdäckning av 
spårområdet i anslutning till en ny 
pendeltågsuppgång. Det kommer att ta 
många år innan man når målet om en 
mer stadslik karaktär och därför är det 
viktigt att kunna bygga ut i etapper men 
ändå behålla en attraktivitet i centrum 
under bebyggelseprocessen.  
 
Paradiset ligger i ett område där stor 
hänsyn måste tas till logistik. Det 
innebär att en plan måste finnas för 
tävlingsområdet gällande 
varutransporter, biltrafik, cykeltrafik, 
gångtrafik samt anknytning till 
kollektivtrafik. En utredning av trafik 
och parkeringsplatser i hela centrum 
pågår.  
 
Huddinge centrum är ett blandat centrum med bostäder, handel, kontor och kommunal service. Dessa 
måste kunna fortsätta fungera i samklang och utvecklingen Paradiset bör anpassas efter hur 
omgivande boendemiljöer påverkas.  
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4.3 Tekniska förutsättningar 

På platsen för tävlingen finns idag ett parkeringshus, detta ska rivas för att lämna plats åt Paradiset. 
Parkeringshuset är dock ihopbyggt med ett annat garage som ska finnas kvar.  
 
Tävlingsområdet är placerat längs Kommunalvägen. En utredning har gjorts vilken visar att vägen inte 
kommer att flyttas, varken i sidled eller höjdled. Tävlingsförslaget måste därmed anpassas till befintlig 
vägsträckning.  
 
På andra sidan Kommunalvägen, vid tågrälsen, finns en bensinmack som måste tas hänsyn till. 
Tävlingsområdet är trafiknära varvid riskavstånd till bensinmacken, tung trafik och bullerhanteringen 
för bebyggelsen måste beaktas.   
 
En översiktlig geoteknisk undersökning finns och bifogas.  
 
 

5 Krav 

Då Huge Fastigheter är en förvaltande fastighetsägare med fokus på långsiktigt ägande är flexibilitet 
och långsiktighet av yttersta vikt. Byggnaden ska kunna fungera med olika hyresgäster av varierande 
storlek och med helt olika behov. Möjlighet till hyresgästanpassningar i alla lokalslag är ett måste.  
 

5.1 Funktionskrav 

Byggnaden ska innehålla: 
 minst 700 kontorsplatser med tillhörande ytor. Ytorna ska fungera både för dem som vill ha 

kontorsceller och för dem som vill sitta i öppna landskap.  
 minst 6 000 kvm publika och kommersiella ytor, t.ex. storskalig handel samt biyta för denna, 

mötesplatser för kommuninvånarna i form av exempelvis restauranger, publika kommersiella 
lokaler, bibliotek, kulturhus, motsvarande ”rum för barn”, kontorshotell, föreläsningssalar, 
konferensrum, utställningar, kombinerat café och tidnings-/bokhandel, frukosthotell vid sidan 
av övrig handel och kontorsverksamhet. 

 minst parkeringsplatser för huset enligt Huddinge kommuns parkeringsnormer. 
 Inbjudande och funktionella entréer till byggnadens olika delar.  

 

5.2 Ekonomiska krav 

Huge Fastigheter är som kommunalt allmännyttigt fastighetsföretag måna om förvalta befintliga 
hyresgästers hyresinbetalningar väl. Kostnadseffektivitet är mycket viktigt och juryn kommer att räkna 
på livscykelkostnader på inkomna förslag. Yteffektivitet, låga förvaltningskostnader, och en långsiktigt 
hållbar ekonomi är ledord, gärna i kombination med en rimlig initial kostnad.  
 

5.3 Miljökrav  

Miljöfrågan är prioriterad och byggnaden ska miljöklassas på högsta nivå enligt någon av de 
certifieringsmetoder som är godkända av Sweden Green Building Council.  
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6 Tävlingstekniska bestämmelser 

6.1 Arrangör 

Tävlingen arrangeras av Huge Fastigheter i samarbete med Sveriges Arkitekter.  
 

6.2 Tävlingsform 

Tävlingen är en inbjuden arkitekttävling. Huge Fastigheter har genom ett öppet kvalificeringsförfarande 
bjudit in följande arkitektkontor att delta i tävlingen:  

• BIG och Sweco 
• Kod Arkitekter 
• White  

 

6.3 Deltagarrätt 

Tävlingen är endast öppen för inbjudna team som valts ut genom ett prekvalificeringsförfarande.  
 

6.4 Tävlingsspråk 

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.  
 

6.5 Jury 

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 
 
Arkitekt SAR/MSA Kalle Dinell, utsedd av Sveriges Arkitekter 
Vd Åsa Hedenberg, Huge Fastigheter 
Affärsområdeschef centrum Christina Hansson, Huge Fastigheter 
Varumärkesstrateg Marika Khodr, Brand Conversation  
Arkitekt MSA Cecilia Ström, utsedd av Sveriges Arkitekter  
Planeringschef Gunilla Wastesson, Huddinge kommun 
Projektchef Charlotta Wretstam, Huge Fastigheter  
 
Juryns ordförande är Christina Hansson. 
Juryns sekreterare är arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, Sveriges Arkitekter 
 
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare. 
 

6.6 Tävlingsfunktionär 

Carolina Nordling 
Huge Fastigheter AB 
Box 1073, 141 22 Huddinge 
Tel dir: 08-535 32 99 
E-post: carolina.nordling@huge.se  
 

mailto:carolina.nordling@huge.se
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6.7 Tävlingsfrågor 

Alla frågor under tävlingstiden ska ställas via e-post till tävlingsfunktionären Carolina Nordling. Frågor 
om tävlingen mottas senast 31 januari 2012. Märk all korrespondens med ”Tävlingsfråga Paradiset”. 
Svar på frågor som uppkommer under tävlingstiden kommer att skickas ut till alla tävlande. 
 
E-post: carolina.nordling@huge.se 
 

6.8 Startmöte 

Alla tävlande bjuds in till ett startmöte för visning av tävlingsområdet samt genomgång av 
tävlingsförutsättningar. Startmötet äger rum 30 november kl. 9-12 på Huge Fastigheters huvudkontor, 
Sjödalstorget 7, Huddinge centrum.  
 

6.9 Programhandlingar och underlag 

1. Detta tävlingsprogram. 
2. Baskarta över området, befintligt utseende. 
3. Samlingskarta med redovisning av yttre ledningar i mark.  
4. Karta med inritat tävlingsområde. 
5. Karta över Huddinge centrum.  
6. Ritningar över Paradisgaraget samt angränsande garage.  
7. Ritningar över glasgång.  
8. Ritningar över Sats.  
9. Geoteknisk undersökning av tävlingsområdet. 
10. Parkeringsnorm för Huddinge centrum.  

 
Ovanstående material levereras i digital form till de tävlande 2011-11-21. 
 

6.10 Tävlingsförslag redovisning 

Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar ska i nedre 
högra hörnet vara försedda med ett motto.  
 
Tävlingsförslaget ska vara monterat på kartong eller liknande i A1-format (59,4 x 84,1 cm) och får 
omfatta högst fyra planscher. Därutöver ska en omgång av dessa planscher, förminskade till A3-
format lämnas. All text på planscherna ska vara läsbar på A3-kopiorna.  
 
Samtliga planscher ska även lämnas digitalt i pdf-format på CD – alla planscher ska ligga i samma fil. 
Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om upphovsman etc för att 
garantera anonymitet.  
 
Handlingar utöver ovanstående kommer att tas undan från bedömning och utställning. Modell tas ej 
emot.  
 

6.11 Tävlingsförslag omfattning 

Tävlingsförslag ska redovisa följande: 
1) Beskrivning av förslaget i text med redovisning av tekniskt utförande, materialval, 

förvaltningsekonomiska tankar, hur miljökraven ska uppnås m.m.   
2) Orienteringsplan skala 1:1 000 som visar läget i Huddinge centrum. 

mailto:carolina.nordling@huge.se
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3) Samtliga typvåningsplan skala 1:200, varav entréplanet ska omfatta hela tävlingsområdet med 
redovisning av entréfunktioner, angöringar för fordon, infart till parkeringsgarage, inlastning, 
varuleveranser, sophämtning, cykelparkeringar, uteplatser och yttre miljö. Flexibiliteten i lokalerna 
ska redovisas.  

4) Sektioner 1:200. 
5) Fasader 1:200. 
6) Perspektiv från Kommunalvägen.  
7) Redovisning av byggnadens yta, både LOA m

2
 och BTA m

2
. 

 

6.12 Inlämning 

Tävlingstiden slutar 12 mars 2012. Senast denna dag ska tävlingsförslag vara inlämnat till allmän 
befordran adresserat till tävlingsfunktionären, eller lämnat direkt till tävlingsfunktionären. Förslag som 
lämnats till befordran senast denna dag, men som ankommer tävlingsfunktionären mer än fem dagar 
senare, tas ej upp till bedömning.  
 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel” och förslagets 
motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och eventuella medarbetare 
samt kontaktuppgifter.  
 
Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran skall kvitto utvisande inlämningsdag samt 
förslagets motto samtidigt översändas separat till tävlingsfunktionär. På detta kvitto ska även anges ett 
telefonnummer där kontakt kan nås medförslagsställaren under bevarad anonymitet i fall 
tävlingsförslaget inte har kommit fram.  
 
För förslag som lämnas direkt till Huge Fastigheter skall denne lämna kvitto som bekräftar att förslaget 
har lämnats inom utsatt tid.  
 

6.13 Tävlingsarvode 

Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med tävlingsprogrammet och godkänts 
av juryn för bedömning får ett arvode på 250 000 kr exkl. moms.  
 

6.14 Bedömningskriterier 

Förslagen kommer att bedömas utifrån fölande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav 
och önskemål som ställts i programmet: 

 Arkitektonisk gestaltning 

 Relation till befintligt centrum 

 Funktion 

 Flexibilitet och utvecklingsbarhet 

 Genomförbarhet - ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart 
 

6.15 Bedömning 

Bedömningen beräknas vara avslutad 12 juni 2012.  
 

6.16 Utställning 

Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut offentligt genom Huge Fastigheters 
försorg. Plats meddelas senare.  
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6.17 Publicering 

Sveriges Arkitekter och Huge Fastigheter äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på sina 
webbplatser samt i tidningen Arkitekten. All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling 
kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn.  
 

6.18 Ägande- och nyttjanderätt 

Huge Fastigheter innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehav 
upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i 
väsentliga delar, kans ske först efter avtal med förslagsställaren.  
 

6.19 Returnering av förslag 

Förslagen kommer inte att returneras.  
 

6.20 Uppdrag efter tävling 

Huge Fastigheter avser förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget att 
projektera/ta fram fullständiga arkitekthandlingar för Paradiset.  
 
Finner Huge Fastigheter skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter. 
 
Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till projekteringsuppdrag för vinnaren tillkommer det denne 
en ytterligare ersättning motsvarande arvodessumman.  
 

6.21 Tävlingsprogrammets godkännande 

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska 
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998”.  
 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens genomförande. Ur 
tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges Arkitekter.  
 
 
 
 
Huddinge 2011-11-21 
 
Arkitekt SAR/MSA Kalle Dinell, utsedd av Sveriges Arkitekter 
Vd Åsa Hedenberg, Huge Fastigheter 
Affärsområdeschef centrum Christina Hansson, Huge Fastigheter 
Varumärkesstrateg Marika Khodr, Brand Conversation  
Arkitekt MSA Cecilia Ström, utsedd av Sveriges Arkitekter  
Planeringschef Gunilla Wastesson, Huddinge kommun 
Projektchef Charlotta Wretstam, Huge Fastigheter  
 
För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd, Katarina Nilsson 


