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Varje generation av flerbostadshus, inte minst k-märkta, erbjuder 
sin särart och sina särskilda möjligheter och begränsningar i instal-
lerandet av fastighetsboxar. Det kan handla om väggmålningar,
stuckaturer, trånga mått, nivåskillnader och mycket annat. Forum 
för Fastighetsboxar utlyste därför i maj 2007 en allmän arkitekt- och 
designtävling som syftade till att stimulera införandet av fastighets-
boxar genom kreativa och genomförbara lösningar som värnar des-
sa miljöer med hänsyn till mått, tillgänglighet och placering. 

Intresset för tävlingen visade sig också vara mycket stort. Totalt fick 
vi in 229 lösningsförslag från 29 förslagsställare. För den jury som 
bedömde bidragen innebar det ett omfattande men inspirerande ar-
bete. Den 9 februari 2008 kunde så vinnarna koras i samband med 
en välbesökt prisutdelning på Möbelmässan i Stockholm.

Nu tar vi nästa steg i arkitekttävlingen för att närma oss det egentliga 
syftet – att ge idéer och inspiration till de som ska installera boxar. 
Boken vänder sig till fastighetsägare, styrelsemedlemmar i bostads-
rättsföreningar, ansvariga inom allmännyttan och tillverkare av 
fastighetsboxar. I Idéboken har vi samlat ett stort antal exempel på 
spännande och genomförbara lösningar i de objekt, eller entrémil-
jöer, som har legat till grund för tävlingen.

De fastighetsägare och bostadsrättsföreningar - totalt 10 stycken - 
som välvilligt har ställt sina trappuppgångar till förfogande i tävling-
en kommer nu dessutom att erbjudas installation av fastighetsboxar 
enligt de vinnande förslagen. 

Förutsatt att dessa fastighetsägare antar erbjudandet om kostnads-
fri installation kommer Forum för Fastighetsboxar att i nära sam-
arbete med förslagsställarna genomföra den vidareutveckling som 
kan behövas för att förverkliga framlagda konstruktioner. Därefter 
kan tillverkning och montering ske och vi får då alla en ännu tydli-

FÖRORD

gare bild av hur idéerna från arkitekt- och designtävlingen framstår 
i den praktiska vardagen. Vi hoppas också att produkterna ska visa 
sig så intressanta att de kan bära fram till industriell produktion i 
större skala.

Det är vår förhoppning att Idéboken ska komma till verklig nytta och 
vara ett viktigt stöd i arbetet med genomförandet av fastighetsbox-
reformen.

Stockholm i maj 2008

Lennart Lindberg
chef, Forum för Fastighetsboxar
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För tävlingen valdes tio ”typfall” (objekt) ut som representerar van-
ligt förekommande, mer eller mindre känsliga och skyddsvärda mil-
jöer i bostadshusentréer från olika tidsperioder.

De utvalda exemplen är existerande byggnader från olika delar av 
landet, men för att skydda de boendes integritet presenterades ob-
jekten utan adressuppgifter för tävlingsdeltagarna.

Tävlingsuppgiften bestod i att belysa och föreslå lösningar till minst 
tre och högst fem av dessa typfall. Varje typfall har naturligtvis sina 
unika förutsättningar och det premierades om de presenterade lös-
ningarna inte var alltför platsspecifika utan är tillämpbara även vid 
andra liknande situationer eller anpassningsbara till olika trapp-
uppgångar.

Mål
De mål för fastighetsboxinstallationen som sattes upp var:

Fastighetsboxarnas placering och gestaltning ska vara förenlig 
med den arkitektur som berörs.
Måttförhållanden angivna i riktlinjer för fastighetsboxar utfärdade 
av Forum För Fastighetsboxar ska minst innehålla;
- Utformning av fastighetsboxar och utrymmen för sådana ska ta 

hänsyn till funktionshindrades behov.
- God arbetsmiljö för utdelningspersonalen ska säkerställas.
- God belysning ett krav för både utdelningspersonalen och de

boende.
- Hanteringen av försändelser ska vara rationell.
- De boende ska garanteras betryggande säkerhet med avseende 

dels på mottagande av försändelser, dels genom om möjligt för-
bättrat tillträdesskydd.

- Installationen ska kunna göras till en kostnad som är rimlig, sett 
utifrån de förhållanden som gäller för det berörda typfallet.

Juryn har bedömt förslagen utifrån de uppställda målsättningarna, 
men har även bedömt förslagen efter nytänkande och genomförbar-
het. 

Deltagare
Tävlingen genomfördes under perioden maj – september 2007. Sam-
manlagt 29 godkända förslag lämnades in. Förslagsställarna kom 
från Sverige, Danmark, Italien och Tyskland. Ett av förslagen var in-
lämnat av en gymnasieklass i Mariestad. Förslagsställarna lämnade 
in mellan tre till fem typobjekt var och sammanlagt lämnades 229 
A3-planscher in till bedömning.

Jury
Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av:

Marianne Treschow, generaldirektör, Post- och telestyrelsen,
ordförande
Andreas Falkenmark, vd, Posten Meddelande AB
Bror Anders Månsson, vd, CityMail AB
Sven Fristedt, professor, arkitekt SAR/MSA
Britt Wisth, byggnadsantikvarie, Stockholms Stadsmuseum
Lennart Lindberg, chef, Forum för Fastighetsboxar
Pelle Björklund, vd, Stockholmshem AB, arkitekt SAR/MSA
Torsten Josephson, vd, Einar Mattsson Byggnads AB
Gunilla Allard, arkitekt, SIR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
Jacob Sahlqvist, arkitekt, SAR/MSA och SIR/MSA, utsedd av
Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var arkitekt, SAR/MSA Claes Larsson, Sveriges 
Arkitekters ArkitektService AB.

BAKGRUND OCH FAKTA OM TÄVLINGEN
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Kulturhistoriskt värde
För att ta reda på om din fastighet har någon form av klassificering 
kan du vända dig till närmaste länsmuseum eller stadsbyggnads-
kontor. I de flesta städer finns ett kulturmiljöprogram eller liknan-
de där kulturhistoriska värderingar framgår. Det kan också finnas 
skydd i detaljplan och om detta kan man få information från stads-
byggnadskontoret.

I Stockholm finns innerstadens kulturhistoriska klassificering tryckt 
på en karta och för ytterområdena finns stora delar klassificerat och 
tillgängligt i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister (www.raa.
se). Bor du i ett byggnadsminne kan Länsstyrelsen informera om hur 
skyddsföreskrifterna ser ut.

Vad får man göra?
Befintliga kulturhistoriska värden skyddas av olika lagar. Byggnads-
minnen hanteras enligt kulturminneslagen, KML, och det är Läns-
styrelsen som är tillsynsmyndighet. De flesta andra välbevarade 
äldre byggnader lyder under Plan- och bygglagen, PBL, och här är 
det Byggnadsnämnderna som svarar för lovgivningen. 

I korta drag kan man säga att PBL § 3:12, som stadgar att man inte 
får förvanska en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, är den lag 
som oftast är tillämplig när det gäller byggande av fastighetsboxar. 

Att installera boxarna kräver inte bygglov och oftast inte heller bygg-
anmälan. I den mån man avser att ta upp hål i någon vägg eller på 
annat sätt bygga om väsentligt bör man göra en bygganmälan till 
stadsbyggnadskontoret på orten. Om exteriören påverkas av instal-
lationen krävs dock bygglov.

RÅD TILL FASTIGHETSÄGARE SOM
HAR SÄRSKILT VÄRDEFULLA OCH
RIKT DEKORERADE ENTRÉER

Även om boxarna inte kräver lov gäller kraven i PBL om att inte för-
vanska kulturvärdena. Som byggherre är man ansvarig för att känna 
till lagarnas innehåll och efterleva dem.

Rikt dekorerat
Hur gör man då om hela entrén är försedd med rika dekorationer? 
Det är helt klart att man skall undvika att göra åverkan på befintliga 
dekorerade ytor vare sig det handlar om äkta marmor, stucco-lustro 
eller figurativt måleri. Undvik alltså att borra hål i marmoreringarna 
eller att fälla in boxarna i en dekormålad vägg! Vilka är då alterna-
tiven?

Hitta en annan plats
För att bevara helhetsmiljön och stämningen i entrén kan man för-
söka finna en annan plats som bättre klarar det nya inslaget. Kanske 
finns det utrymme i ett inre entrérum eller på trapphusets nedersta 
vilplan. Kanske finns ett angränsande rum för cyklar eller sopor som 
även kan rymma postboxarna.

Det kan vara möjligt att placera boxarna utomhus, t.ex. på gården 
i ett eget ”posthus” liksom det förekommer cykelskjul och sophus. 
Om det är godtagbart i stadsbilden och det finns plats, t.ex. för-
gårdsmark, och det inte behövs så många fack, kan man överväga 
att placera boxarna utanför entrén.

Anpassa utformningen
Om alla ytor, golv, väggar och tak är dekorerade men det finns gott 
om utrymme, kan man utforma boxarna som en fristående möbel. 
Hur denna möbel skall se ut måste övervägas från fall till fall. Ofta är 
enkla rena linjer att föredra och material som i kulör och yta samver-
kar med den äldre miljön till en god helhetsupplevelse. I en välbeva-
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rad äldre miljö är det viktigt att boxarna tillverkas med motsvarande 
höga krav på kvalitet.

Hjälp och råd
Sannolikt går det att lösa installationen av fastighetsboxar med hjälp 
av dessa råd i de allra flesta miljöer. För den som inte finner någon 
plats eller är tveksam om den kulturhistoriska värderingen går det 
att få hjälp och stöd från flera håll. 

Forum för fastighetsboxar har medarbetare som kan ge råd och sva-
ra på frågor även i kulturhistoriska frågor. Närmaste Länsmuseum 
eller Stadsmuseum kan förklara byggnadens kulturhistoriska värde. 
I verkligt svårlösta fall kan man ta hjälp av en antikvarie, som man 
kan hitta genom www.apba.se, en förening för fristående byggnads-
antikvarier.

Britt Wisth
Byggnadsantikvarie
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TÄVLINGSOBJEKTEN

1 2 3 4

8765

109
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På följande sidor redovisas respektive 
objekt med efterföljande tävlingsbidrag. 
Några förslagsställare har medverkat  
med lösningsförslag till fl era objekt, 
dessa namnges i parentes.



Objekt 1
Byggt år 1888-89. Arkitekt: Ludvig Pettersson. Behovet är en anlägg-
ning med 11 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är en bostads-
rättsförening.

Objekt 2
Byggt år 1894. Arkitekt: Alfred Arwidius. Behovet är en anläggning 
med 6 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är ett allmännyttigt 
bostadsbolag.

Objekt 3
Byggt år 1897. Arkitekt: J A Westerberg. Behovet är en anläggning 
med 12 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är privatpersoner.

Objekt 4
Byggt år 1927-29. Arkitekt: J Östlihn. Behovet är en anläggning med 
34 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är en bostadsförening.

Objekt 5
Byggt år 1961. Arkitekt: Bengt Lekhammar. Behovet är en anlägg-
ning med 12 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett privat 
fastighetsbolag.

Objekt 6
Byggt år 1964. Arkitekt: Svenska Bostäders Arkitektkontor. Behovet 
är en anläggning med 62 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är 
ett allmännyttigt bostadsbolag.

Objekt 7
Byggt år 1961. Arkitekt: Jörn Utzon. Behovet är en anläggning med 
65 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett allmännyttigt bo-
stadsbolag.

Objekt 8
Byggt år 1951. Arkitekt: Paul Hedquist. Behovet är en anläggning 
med 6 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett allmännyttigt 
bostadsbolag.

Objekt 9
Byggt år 1982. Arkitekt: Noark Arkitektbyrå. Behovet är en anlägg-
ning med 19 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett allmän-
nyttigt bostadsbolag.

Objekt 10
Byggt år 1971. Arkitekt: Olle Zetterberg. Behovet är en anläggning 
med 18 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett privat bostads-
bolag.
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8

Objekt 1
Byggt år 1888–89. Arkitekt: Ludvig Pettersson. Behovet är 
en anläggning med 11 fastighetsboxar. Ägare av fastighe-
ten är en bostadsrättsförening.
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Objekt 1



förslagsställarens beskrivning >>
Konceptet är i huvudsak tänkt att öppnas med en ”tag” av både brevbä-
rare och boende. Detta för att ta fasta på de brevbärare vi har talat med 
som föredrar att lägga posten direkt i varje boxspringa. Det går fort och 
klarar cirka 95% av sorteringen. De som behöver större öppning kan öpp-
nas med brevbärarens ”tag”. När boende kommer hem öppnas låset auto-
matiskt när man närmar sig boxen. Luckan kan då öppnas med enhands-
grepp eftersom den då är olåst. Detta skapar enkelhet för både brevbärare 
och boende. Det möjliggör även en ren front på boxen, eftersom man kan 
slippa centrallås och en bärande ram. 

Avställningsytan kan dras ut under boxen för bekväm brevsortering eller 
som avställningsyta för boendes väska eller post. Med ”tag” slipper man 
nyckelhantering och fula lås. Tags fungerar likt ett modernt liftkort med 
någon meters räckvidd från fi ckan.

Designen medger möjlighet att skifta fronter tämligen enkelt med t ex  
”industrikardborre”. Det används i industrin som fästelement med önsk-
värd vidhäftning. Man kan då välja t ex en mässingsfront som kan medge 
gravering av namnen eller helt olika färger och material beroende på ut-
tryck och arkitektur.

Boxens stomme är tänkt att tillverkas i trä, massivt eller i billigare skivma-
terial som plywood. Det kan göras med enkla fogar eller i mer avancerade 
zinkningar för exklusiva miljöer. Med plywood kan den lamineras i tåliga 
plastlaminat eller andra ytskikt som passar respektive miljö. Här fi nns en 
mängd utbud. Trä bullrar mindre än många andra material och skapar 
därför en trivsam ljudmiljö i trapphuset. Som option kan man genom 
elektronik ge signal till boende som passerar om man har post eller inte 
via en personlig visuell signal bakom det frostade glaset. Glaset kan för 
övrigt väljas bort om man föredrar ett öppet inkast.

Genom ”tag”-tekniken kan även bokning av tvättstuga integreras i boxen-
heten eller bara monteras intill som en tilläggsfunktion. Vill man ändå ha 
centrallås kan det lösas med hel frontlucka som fälls uppåt likt en avlas-
tad huv om brevbäraren vill ha hela boxen öppen.

Förslagsställare: IDÉSIGN/Johan Larsvall, Andreas Engkvist, Magnus Rudbäck och Erik Petersen (1:a pris i tävlingen)

Svensson Svensson [Ren]
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Denna skiss motsvarar fotot längst ner till vänster på sida 14.
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förslagsställarens beskrivning >>
Selma är designad som en kameleont för att passa in i miljöer som annars 
är svåra för nykomlingar att ta plats i. 

Den refl ekterar omgivningen med sin metallyta och böljar i formen för att 
lura ögat till att inte räkna in den i den annars så välkomponerade och väl 
avvägda, detaljrika miljön som i stort sett endast består av räta linjer.

Till skillnad från perspektivet så representerar jag i elevation ett förslag 
med hål för överbliven post etc. Postboxarna håller de dimensionerade 
kraven. Material: Högpolerad stålplåt.

Förslagsställare: FarmStudio.info/Max Lönnqvist (Hedersomnämnande i tävlingen)

Snigelpost [Selma]

Denna skiss motsvarar fotot längst ner till höger på sidan 14.

Skiss som visar del av fronten på postboxen.
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förslagsställarens beskrivning >>
Denna fastighetsbox har jag valt att sätta i entré nr 1. Här kände jag att 
man kan ha ett liggande postboxsystem för att det är brett mellan vägg 
och postbox.

Jag valde ett ganska mörkt träslag till postboxen för att smälta in i 
miljön som är väldigt värdefull och omtänksam. Fastighetsboxen fi nns 
också med ställ som ni kan se till höger på bilden.

Systemet fungerar på samma sätt som de andra postboxarna. Fastigheten 
är byggd år 1888 och är i behov av 11 fastighetsboxar. Belysning sitter i 
ovankant och är försedd med LED.

Förslagsställare: Markus Johansson (Hedersomnämnande i tävlingen)

Förenklad brevsortering

Denna skiss motsvarar fotot längst ner till höger på sidan 14.

Skiss  över postbox som den är tänkt att se ut med ben.
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Objekt 2
Byggt år 1894. Arkitekt: Alfred Arwidius. Behovet är en 
anläggning med 6 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är 
ett allmännyttigt bostadsbolag.



19



20





Objekt 2 
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förslagsställarens beskrivning >>
I vissa trapphus är det inte möjligt att placera fastighetsboxar. Därför kom-
mer det ibland att bli nödvändigt att placera boxarna utomhus. I objekt 2 
redovisas utomhusplacering av fastighetsboxar. Boxarna är monterade i 
ett ramverk av lackerat stål. Ett skärmtak ger väderskydd. En fällbar skiva 
ger avlastningsmöjlighet. Multifl ex är ett fl exibelt system där befi ntliga 
standardboxar monteras i ett anpassningsbart hölje. Multifl ex placeras 
fristående eller infällt i vägg, inomhus eller utomhus. Storlek, färg, mate-
rial och placering kan anpassas efter varje trapphus.

Multifl ex
Förslagsställare: Cedervall arkitekter/Jörgen Pudeck, Martin Elia, Tarik Abbas och Henrik Ingves (Hedersomnämnande i tävlingen)

Denna skiss motsvarar fotot på sidan 19.

Denna skiss motsvarar fotot på sidan 19.
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Förslagsställare: Archidea AB

Epok [Byrå]

förslagsställarens beskrivning >>
En golvstående möbel som genom sin utformning kan vara lägre för 
att passa in i trapphus där, som i objekt 2, väggen har en profi lering och 
dekoration som inte stämmer överens med vägghängda boxar eller ett högre 
golvstående skåp. Postsorteringen sker genom att en låda dras ut med alla 
sorteringsfack. Varje box kan även nås separat uppifrån och där är även 
namnskylt och brevinkast placerade. Byråns utsida av trä; fronten, dess 
sidor och dess ben kan utformas för att stämma med trapphuset. Ytterligare 
kan den även målas likt befi ntliga träsnickerier och profi lering kan även den 
följa trapphusets stil.

Denna skiss motsvarar fotot längst upp till höger på sidan 22.

Skissen visar öppning av postbox för brevsortering.
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Förslagsställare: Katarina Eriksson (2:a pris i tävlingen)

Djungeltrumman

förslagsställarens beskrivning >>
Pelaren som håller trumman är fäst i tak och golv och kan installeras i 
känsliga miljöer utan att påverka väggarna.

Den runda formen utnyttjar ytan maximalt och eftersom trumman snur-
rar kan den placeras i hörn utan att tillgängligheten försämras.

Trumman är inte platsspecifi k och kan lätt anpassas till olika trapphus-
miljöer, i storlek och utförande.

Denna skiss motsvarar fotot längst upp till höger på sidan 22.

Skiss som visar konstruktionen.
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Objekt 3
Byggt år 1897. Arkitekt: J A Westerberg. Behovet är en 
anläggning med 12 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten 
är privatpersoner.
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Objekt 3 
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förslagsställarens beskrivning >>
Entréer i fl erbostadshus skiljer sig mycket åt i rymlighet och mått. Syf-
tet med utformningen av ”Happy Mail” har varit att göra en fastighetsbox 
som skulle kunna sammanfogas och komponeras på ett stort antal olika 
sätt. På så sätt möjliggörs skräddarsydda fastighetsboxinstallationer i 
varje enskilt entréförhållande (Illustration t.v. visar ett exempel på kom-
positioner). 

För att ytterligare kunna möta olika rumsliga problemställningar fi nns tre 
olika utföranden av fastighetsboxen ”Happy Mail” med olika mått. En och 
samma variant kan dockas samman med likadana boxar i oändlighet. De 
tre utförandena kan dock ej kombineras med varandra.

Till de tre modellerna av fastighetsboxen ”Happy Mail” fi nns fronter i en 
mängd olika material och kulörer. I de typobjekt som presenteras visas 
fastighetsboxen illustrerad med en front som rekommenderas för att pas-
sa in boxen i den befi ntliga miljön. Boxarnas stomme, den sinusformade 
ramen, kan formas av såväl metall som plywood.

Fastighetsboxen öppnas vid ett gångjärn på boxens högra sida (se sektion 
uppifrån). Låsning kan ske såväl mekaniskt som elektroniskt.

I typobjekt 3 lämpar sig modell B bäst. Denna är tillräckligt grund för att 
inte ta för stor plats i rummet, samtidigt som ett stort antal boxar ryms 
på det begränsade väggutrymmet. I förslaget visas utförandet med front 
av ekfanér, som rekommenderas i typobjekt 3 för att installationen skall 
smälta in i miljön. Avlastningsytan anordnas förslagsvis under fastighets-
boxarna, och är av en uppfällbar typ.

Happy Mail [Modell B]
Förslagsställare: Kajsa Löf

Denna skiss motsvarar fotot längst ner till vänster på sidan 30.

Detaljskiss av konstruktion.
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Objekt 4
Byggt år 1927-29. Arkitekt: J Östlihn. Behovet är en an-
läggning med 34 fastighetsboxar. Ägare av fastigheten är 
en bostadsförening.
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Objekt 4 
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förslagsställarens beskrivning >>
Jag tänkte att själva postboxen skulle vara en simpel låda i metall, sen ska 
det se ut som en gammaldags byrå med svängda ben. De ska sitta vägg i 
vägg bredvid varandra så att det ser ut som avlånga lådor men de ska vara 
lite mellanrum emellan dem på höjden. Med centrallåset ska man kunna 
öppna två eller fyra hela lådfronter.

Skivan ovanpå ska vara gjord av samma stensort som golvet. Färgen på 
byrån kan varieras men antingen trä eller något som passar till färgerna 
i rummet. Hur många boxar det är i varje byrå kan man anpassa efter 
behov. Jag ritade upp 3x6 och 4x4 eftersom det behövdes 34 boxar i trapp-
uppgången.

I mitten av byrån, det som delar av lådorna från varandra på bredden, sit-
ter centrallåset. Man kan använda ytan ovanpå som avlastningsyta.

Postboxen har en inkastlucka överst, ett nyckelhål och en namnskylt.

För människan i tiden
Förslagsställare: Vadsbogymnasiet Mariestad/Ronja Janowicz, Thyra Larsson, Tilda Pentikäinen, Anneli Hult och Julia Öller

Denna skiss motsvarar fotot längst ner till höger på sidan 34.

Översiktsskiss av postbox.

Denna skiss motsvarar fotot längst ner till höger på sidan 36.



Objekt 5
Byggt år 1961. Arkitekt: Bengt Lekhammar. Behovet är en 
anläggning med 12 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten 
är ett privat fastighetsbolag.
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Objekt 5 

42



förslagsställarens beskrivning >>
I den långsmala entrén har 12st Modul Hög kombinerats för att lämna 
passagen mot trapphuset orörd. Luckorna lackeras i två komplemente-
rande färger och omfattas av en stor ”tavelram”. Belysning sker i utrymmet 
mellan vägg och ram och skapar ett svävande uttryck. Två centraldörrar 
betjänar vardera 6 boxar.

Kalejdoskop [Modul Hög]
Förslagsställare: OWC architects & planners/Björn Ahrenby SAR/MSA, Anna Montagut SAR/MSA och Amir Aman – NAN architects & landscape (Delat tredjepris i tävlingen)

Denna skiss motsvarar fotot längst till höger på sidan 42.

Översiktskiss rakt framifrån.
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Kalejdoskop



Svensson Svensson [Svepet]
Förslagsställare: IDÉSIGN / Johan Larsvall, Andreas Enkvist, Magnus Rudbäck och Erik Petersen (1:a pris i tävlingen)

förslagsställarens beskrivning >>
En svepande yta som mjukt refl ekterar sin omgivnings färger och materi-
al utan att ta onödig plats. Konceptet passar även i de trångaste av hallar 
utan att ta för mycket plats, varken fysiskt eller visuellt. Passerande skall 
naturligt och lätt passera förbi den svepande formen utan vassa hörn. In-
spiration till materialvalet fi nns redan på dörrar och hiss i interiören men 
kan lätt anpassas med önskade laminat etc.

Denna skiss motsvarar fotot i mitten på sidan 42.

Skissen visar öppning av postbox.
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Box Side Space Offi ce [Side Box]
Förslagsställare: Fyrform Arkitekter/Per Eriksson, Christel Knappe von Martens och Maria Dahlgren (Hedersomnämnande i tävlingen)

förslagsställarens beskrivning >>
Side Box har postfacken monterade under en väggfast side board med 
spegel. Topp och konsoler är klädda med läder och synliga sömmar, kro-
made ramar runt rostfärgad plexiskiva och genomsiktlig säkerhetslucka.

Tudelad toppskiva som kan öppnas för insortering av post, respektive box 
öppnas framifrån.

Denna skiss motsvarar fotot i mitten på sidan 42.

Skiss som visar öppnad
postbox för brevsortering.
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Objekt 6
Byggt år 1964. Arkitekt: Svenska Bostäders Arkitektkon-
tor. Behovet är en anläggning med 62 fastighetsboxar. 
Ägare av fastigheten är ett allmännyttigt bostadsbolag.
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Objekt 6 

50



förslagsställarens beskrivning >>
Den rymliga entrén inbjuder till ett friare ingrepp där samtliga boxar 
kopplas samman i ett större fristående system. De tre sammansatta skå-
pen bärs upp av ett konstruktivt, delvis fribärande ramverk placerat på 
en svartlackad sockel. De resulterande hålrummen skapar plats för sorte-
ringsbänk och anslagstavla och utrustas med infälld belysning. Luckorna 
lackas i en klar grön ton för att ytterligare förstärka dess ovanliga uttryck. 
Postboxar blir skulptur.

Kalejdoskop [Modul Låg]
Förslagsställare: OWC architects & planners/Björn Ahrenby SAR/MSA, Anna Montagut SAR/MSA och Amir Aman – NAN architects & landscape (Delat 3:e pris i tävlingen)

Denna skiss motsvarar fotot längst
upp till höger på sidan 50.

Översiktskiss rakt framifrån.
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Svensson Svensson [Fasett]
Förslagsställare: IDÉSIGN/Johan Larsvall, Andreas Enkvist, Magnus Rudbäck och Erik Petersen (1:a pris i tävlingen)

förslagsställarens beskrivning >>
Fasett utnyttjar varierad repetition för att skapa ett mönster av ljus och 
skuggor. Detta förstärks ytterligare under rörelse när man går förbi.

Konceptet är avsett för stora hus med många lägenheter. För att mi-
nimera upplevelsen av staplade boxar bildar de vinklade ytorna och 
repetitionen istället ett mönster som fångar ljuset i entrén. På grund 
av ny teknik behövs inte längre ett nyckelhål per box, utan en sensor 
per modul (tio boxar) som styr över den elektromagnetiska låskolven 
vid varje lucka. Konceptet är i detta fall också anpassat för framtida 
ökning av internethandel med varor som levereras via posten med två 
större boxar.

Denna skiss motsvarar fotot längst upp till höger på sidan 50.

Skissen visar detaljerna kring postboxens inkast och namnskyltar.
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Vakthund
Förslagsställare: Maria Walfridson SAR/MSA (Delat 3:e pris i tävlingen)

förslagsställarens beskrivning >>
Tanken är att förvandla de prosaiska fastighetsboxarna till något som inte 
bara blir ett nödvändigt ont. I stället för ett utseende anpassat till trapp-
husens stil och arkitektur har boxarna fått en helt egen karaktär, mer som 
skulpturobjekt, möjliga att ställa in i alla sorters rum. Vakthunden står på 
(och med) post och hälsar husets invånare välkomna hem.

Material: plåt. De skulpturala delarna drivna eller formpressade. Lämplig 
tillverkningsmetod tas fram i samråd med hantverksskickligt plåtslageri. 

Vakthunden lackeras helt enfärgad i kulör anpassad till trapphusets färg-
sättning. Dock enbart i ”riktig” hundfärg, företrädesvis faraohundsgul 
men olika bruna toner är också tänkbara liksom vitt, grått och svart. Alla 
delar, även detaljer i luckor etc, ska vara i en och samma kulör.

Vakthunden kan innehålla skiftande antal brevfack men hunddetaljerna 
är lika på alla. Lämpligast är tre olika varianter med 6, 12 eller 15 fack.

Hunden kan också (t ex vid placering i trång passage) göras smalare, för 
montering dikt mot vägg. Denna ”halvhund” har ben endast på utsidan.

Denna skiss motsvarar fotot längst upp till vänster på sidan 50.

Skiss som visar lösningar med olika mängd postboxar.
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Snigelpost [Ruben]
Förslagsställare: FarmStudio.info/Max Lönnqvist M.Sc (Hedersomnämnande i tävlingen)

förslagsställarens beskrivning >>
Ruben är designad för att passa trappuppgångar med många lägenheter. 
Boxen är orienterad i liggande läge för att öka densiteten och därmed blir 
klustret av upp till 60-70 boxars omfång mer yteff ektivt. Boxen håller kra-
vet med dimensionerna 260 mm i bredd, 370 mm i djup och höjd 150 mm. 
De olika färgerna (pixlar) representerar mångfalden av människor i en 
trappuppgång och hålls samman av ett ramverk av trä i varm nyans. 

Denna skiss motsvarar fotot längst ner till höger på sidan 50.

Skissen visar del av postboxarna sedda rakt framifrån.
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Box Side Space Offi ce [Space Box]
Förslagsställare: Fyrform Arkitekter/Per Eriksson, Christel Knappe von Martens och Maria Dahlgren (Hedersomnämnande i tävlingen)

förslagsställarens beskrivning >>
Space Box ställs fritt i rummet och lämnar väggar och golv fria. Alterna-
tiva sidor till kuberna som har två sidor med postfack. Färgerna är som 
väggdekoren i entrén, gult, terrakotta och olivgrönt.

Denna skiss motsvarar fotot längst upp till vänster på sidan 50. Skiss som visar postboxlösningen med takhängning och på pelare.
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Objekt 7
Byggt år 1961. Arkitekt: Jörn Utzon. Behovet är en anlägg-
ning med 65 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten är ett 
allmännyttigt bostadsbolag.
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Objekt 7 

60



förslagsställarens beskrivning >>
Detta är en anläggning som placeras utomhus och huvudsakligen utan 
tak, varför den fristående enheten och bänken kläs i stenmaterial för att 
motstå såväl slitage som skiftande väderlek och temperatur.

Teknikmodul placeras längst in under tak. Luckor av grönfärgat glas mon-
terat på plåtstomme. LED-belysningsramp i överkant och på sidor ger ge-
nom att refl ekteras mot de gröna glasluckorna en färgad varm ljusbild i 
entrén.

Starbox
Förslagsställare: Maria Brink, Johan Engström, Andreas Lindblom, Björn Sahlén och Stefan Wallner (Hedersomnämnande i tävlingen)

Denna skiss motsvar fotot längst ner till vänster på sidan 60.

Denna skiss motsvar fotot längst ner till höger på sidan 60.
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Objekt 8
Byggt år 1951. Arkitekt: Paul Hedquist. Behovet är en 
anläggning med 6 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten 
är ett allmännyttigt bostadsbolag.
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Objekt 8

66



förslagsställarens beskrivning >>
I typobjekt 8 lämpar sig den grundaste modellen av fastighetsboxen, mo-
dell C, med ett djup på 11 cm. Det befi ntliga soprummet byggs bort till 
förmån för en lite rymligare entréhall med plats för de väggfasta boxarna. 
I planen markeras den nya fönsterväggen med rött.

Den befi ntliga nischen för radiatorn utökas så att den rymmer de sex fast-
ighetsboxarna. Fronter av mörkare trä föreslås för att passa in boxarna i
miljön.

Avlastningsytan i anslutning till fastighetsboxarna anordnas lämpligtvis 
som en uppfällbar skiva.

Happy Mail [Modell C]
Förslagsställare: Kajsa Löf

Denna skiss motsvarar fotot längst ner till höger på sidan 66.

Detaljskiss över postboxen.
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Lika olika
Förslagsställare: ARIA Consulting AB/Lars Göran Otterling, Elina Aho, Stefan Davisson och Daniel Aebeyo

förslagsställarens beskrivning >>
En fastighetsbox ska vara funktionell för både brevbäraren och alla bo-
ende i huset. Boxarna ska kunna nås så smidigt som möjligt i förhållande 
till den fysiska miljön. Men inte minst ska de kunna vara en del av huset 
lika mycket som en möbel eller en annan inredningsdel. Vi har skapat en 
box med tillhörande delar som ska vara både rationell men även estetiskt 
tilltalande och variabel. För att hålla kostnaderna nere men samtidigt ge 
möjligheter till olika utseenden har vi använt en och samma box som ut-
gångspunkt. Boxen som finns i tre olika basfärger går på ett enkelt och bil-
ligt sätt att ändra efter omgivningens krav. Designen av boxanläggningen 
är modern men med många olika uttryck. För att skapa en box med en 
så ren front som möjligt har vi tagit bort den synliga öppningen för brev. 
Istället skapar man en öppning genom att trycka på underkanten av fron-
ten. Det ger möjlighet till mer kreativa och enhetliga boxar.

Varje fastighetsbox kan bli en individuell helhet. Med lager på lagertän-
kandet kan några få ingredienser skapa en mängd olika boxar. Både ho-
risontella och vertikala boxar finns i tre basfärger, svart, vitt och grått. På
den utvalda boxen som tillverkas i metall kan man klistra på en färgad 
folie som man väljer utifrån ett antal färger. För att ge boxen ytterligare 
karaktär kan kunden välja ett mönster som läggs på boxen. Genom att 
antingen behålla den enfärgade ytan eller kombinera olika mönster och 
färger kan boxarnas utseende anpassas till de flesta miljöer.

Boxanläggningen kan fästas direkt på väggen eller ställas på ett underlag 
för att undvika ingrepp i värdefulla arkitektoniska miljöer. Underlaget blir 
en helhet med formen utan att sticka ut. Det finns en både utfällbar och 
utdragbar avlastningsyta varav den utfällbara varianten också kan fästas 
på ett underlag. Underlaget är en vertikal skiva som blir en helhet med 
den ihopvikta bänkskivan. Det finns belysning för varje anläggning och 
i samband med armaturen finns det en mjukt vinklad form som gör att 
man inte kan ställa saker på anläggningen. Alla boxar ska gå att öppnas 
antingen enskilt av boenden eller centralt av brevbäraren.

Dessa skisser motsvarar fotona i mitten och längst ned till höger på sidan 66.
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Vikis for all
Förslagsställare: NB4 Arkitekter Köpenhamn/Jesper Martin Höjris Hansen, Henning Steen Wetterdorf, Fredrikke Skaaning Pedersen och Jonas Tesch Hallberg

förslagsställarens beskrivning >>
VIKIS is an attractive and dynamic letter-box solution that facilitates aes-
thetic adaptation to both modern and older entrance halls in apartment 
buildings. VIKIS is a large, yet space-saving letterbox that varies in size 
depending on the current mail volume. VIKIS is fi lled and emptied in hor-
izontal position – and retracts to a more or less vertical position depend-
ing on the mail volume. When completely empty, the box only protrudes 
a few centimeters – fi lled with letters/parcels, it is suspended at an angle 
in the entrance hall.

Denna skiss motsvarar fotot längst till höger på sidan 66.
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Objekt 9
Byggt år 1982. Arkitekt: Noark Arkitektbyrå. Behovet är en 
anläggning med 19 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten 
är ett allmännyttigt bostadsbolag.
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Objekt 9 

74



Svensson Svensson [Loop]
Förslagsställare: IDÉSIGN/Johan Larsvall, Andreas Engkvist, Magnus Rudbäck och Erik Petersen (1:a pris i tävlingen)

förslagsställarens beskrivning >>
Loop bygger på en enkel konstruktion med få delar som samtidigt har en 
stark karaktär. Genom möjligheten att kunna dela upp husets brevlådor i 
fl era moduler blir det lättare att möblera entrén.

Luckorna kan tillverkas av trä eller metall med ytbehandling efter bestäl-
larens önskemål. Modulernas storlek och antal boxar kan varieras efter 
fastighetens behov. Namnet trycks på en remsa som skjuts in i luckan. 

Denna skiss motsvarar fotot längst ner till höger på sidan 74.

Skiss på en postbox öppnad för brevsortering.
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Svensson Svensson [Välkommen hem]
Förslagsställare: IDÉSIGN/Johan Larsvall, Andreas Engkvist, Magnus Rudbäck och Erik Petersen (1:a pris i tävlingen)

förslagsställarens beskrivning >>
Kan det nya sättet att hämta sin post öka kontakten med sina grannar? 
Kan det bli en plats för oväntade möten? I detta koncept möts man i en-
trén av en möbel, ett objekt som kan förhöja en dunkel och trist trapp-
uppgång. Och vem vill inte bli glad när man kommer hem efter en lång 
dags arbete?

Delvis insprängd i väggen, delvis utstickande för att skapa dynamik i ar-
kitekturen. Klädd i ett varmt kontrasterande material, här trä, för att som 
en möbel ge hemmakänsla.

Denna skiss motsvarar ritningen på sidan 72.
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förslagsställarens beskrivning >>
Tanken med denna fastighetsbox var att försöka få bort de fyrkantiga for-
merna och skapa mera runda former. På så sätt skapas ett mjukare sätt 
att se på boxarna. Öppningsfunktionen kommer från ett jalusiskåp och 
gör det mycket enkelt att öppna och stänga skåpet. Skåpen kan man sätta 
290 mm mellan varandra, för att brevbäraren skall kunna öppna dörrar-
na. Fastighetsboxen är anpassningsbar i höjd, det skulle kunna vara upp 
till åtta boxar i höjd alltså ett skåp skulle kunna innehålla 16 boxar. Mate-
rialet är i plåt och skulle kunna anpassas i olika färger till olika miljöer.

Intressant öppningsätt
Förslagsställare: Markus Johansson

Denna skiss motsvarar fotot längst ner till höger på sidan 74.

77

Skiss på postboxar i olika färger.



Objekt 10
Byggt år 1971. Arkitekt: Olle Zetterberg. Behovet är en 
anläggning med 18 fastighetsboxar. Ägare till fastigheten 
är ett privat bostadsbolag.
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Objekt 10 

82



Flöde
Förslagsställare: Blockbox AB/Magnus Berglund och Per Magnusson

förslagsställarens beskrivning >>
Arkitekturen i en entré ger form åt ett av de första intryck en besökare får 
av en fastighet. Samtidigt har entréns gestaltning betydelse för trygghet 
och trivsamhet hos de människor som vistas i byggnaden. I detta förslag 
till utformning och placering av fastighetsboxar har vi haft som målsätt-
ning att presentera ett koncept som gör det möjligt att skapa trivsel i en-
tréer av olika slag. Det ges bara en chans att göra ett gott första intryck 
- även för entréer. 

Vi har valt att disponera delar av förrådsutrymmet för ett infällt montage 
av en boxanläggning genom att dörren in till förrådet fl yttas och två nya 
mindre väggar reses. På så sätt skapas en trevlig nisch med plant golv i en-
trén där postboxarna kan monteras. Boxanläggningen består av 18 boxar 
fördelade på tre kolumner om 6 boxar i varje.

Denna skiss motsvarar ritningen på sidan 80.

Detaljskisser på namnskylt, LED-lampa 
samt träram.
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Sekretär
Förslagsställare: Joel Karlsson Industriell Design AB/Joel Karlsson

förslagsställarens beskrivning >>
Förutsättningen för systemets grundidé, att den horisontellt upp-
hängda  serviceluckan blir avställningsyta då posttjänstemannen 
servar postboxen, var att insidan av luckan förblev förhållandevis 
slät i  utfällt läge. I postboxens fristående version fi nns ett tak i två 
olika versioner med  inbyggt ljus som lyser upp namnskyltarna, vilka 
vi medvetet gjorde större för att få plats med långa företagsnamn och 
dubbla  co-adresser.

Systemet fi ck två utseendemöjligheter, ett ”Asplundskt” och  national-
romantiskt, samt ett ”Celsingskt” och modernistiskt. Det var viktigt 
att Postboxförslaget, eller ”systemet” som vi kallade  tävlingen på kon-
toret, måste vara producerbart och anpassningsbart till redan befi nt-
liga trappuppgångar.

Desssa skisser motsvarar fotot till vänster på sidan 82.
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Starbox
Förslagsställare: Maria Brink, Johan Engström, Andreas Lindblom, Björn Sahlén och Stefan Wallner

förslagsställarens beskrivning >>
18 fastighetspostboxar i tre moduler samt en teknikmodul.
Postboxmodulerna fälls in i vägg mot soprummet så att fri passage erhålls. 
Genom att placera modulerna i vinkel bildas en rumsbildande plats.

En sittbänk placeras centralt i nischen för vila och en första titt och sortering 
av post. Belysning i form av LED-spotar i nischens tak.

Luckor och sidor av fanerat trä. Övriga nya väggar målas vita för att skapa 
kontrastverkan. Teknikmodul integreras i systemet med träfanerad front.

Denna skiss motsvarar fotot till vänster på sidan 82.

Denna skiss motsvarar fotot till höger på sidan 82.
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1:a pris 
SVENSSON SVENSSON (Objekt 1, 5, 6 och 9)

Förslagsställare: IDÉSIGN/Johan Larsvall, Andreas Engkvist, 
Magnus Rudbäck och Erik Petersen

Juryns motivering:
Ett formmässigt mycket väl bearbetat och gestaltat förslag. 
Förslagsställaren har utvecklat flera parallella alternativ som skick-
ligt tar tillvara de olika miljöernas karaktär och möjligheter. 
Samtliga av förslagsställarens objekt är tydligt genomarbetade och 
redovisar lösningar av mycket hög klass, i kombination med idérik 
och stilsäker design.
De olika angreppssätten visar på ett inspirerande sätt de möjligheter 
och mervärden som kan tillföras under temat postboxar. Förslags-
ställaren uppvisar en god inlevelseförmåga i hur boxen som artefakt 
kan komma att fungera i det sociala livet i en trappuppgång.

Den mjuka formen i ”Svepet” tilltalar genom sitt eleganta och väl-
studerade uttryck och gestaltning som både kan stå för sig själv och 
följsamt anpassa sig till miljöer med egna tydliga kvaliteter.

”Välkommen hem” leker med hela entrén som mötesplats, där flera 
funktioner är samlade.

”Loop” är en enkel men välstuderad lösning med vackra detaljer och 
med en genomtänkt funktionell utformning som är klart tillämpbar 
i en rad miljöer.

”Fasett” har ett reliefmönster som tar upp entréns utsmyckning och 
ges ett eget självständigt uttryck.

”Ren” som genom sin placering skickligt hanterar problemet med 
ingrepp i en kulturhistoriskt känslig miljö. 

VINNARE OCH HEDERSOMNÄMNANDEN I ARKITEKTTÄVLINGEN

2:a pris 
DJUNGELTRUMMAN (Objekt 2)

Förslagsställare: Katarina Eriksson

Juryns motivering:
Ett övertygande, friskt och egensinnigt förslag som med sin unika 
utformning löser de flesta placeringssituationer. 
Konstnärligt presenterat och en bra analys som charmar och inspi-
rerar.
Den sympatiska runda formen, olika storlekar och hög modularitet 
gör det till en flexibel lösning. Fastighetsboxen blir en egen, fri volym 
som svävar i entrén.
Inga väsentliga ingrepp behöver göras i den befintliga miljön. Försla-
get är tillämpbart i ett stort antal olika miljöer undantaget de äldre 
kulturhistoriskt känsligaste miljöerna.
Produkten behöver studeras vidare för att nå fullgod ergonomi samt 
lösa vissa nödvändiga funktioner (t.ex. avlastningshylla och flerbox-
öppning)
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Delat 3:e pris 
VAKTHUND (Objekt 6)

Förslagsställare: Maria Walfridson

Juryns motivering:
Ett roligt och konstnärligt förslag, som manar till eftertanke. Allu-
derar på kinesiska tempelvakthundar som både vakar över och väl-
komnar de boende. Eller är det rondellhundarna som ges en plats i 
värmen under den kalla årstiden?
Ett humoristiskt förslag som kan sprida glädje och väcka känslor i 
många olika miljöer!
Förslaget tillför mest genom sitt konstnärliga uttryck. 
De föreslagna materialvalen ifrågasätts och juryn skulle gärna se en 
vidareutveckling i t.ex. sandgjuten brons eller av aluminium.

Delat 3:e pris
KALEJDOSKOP (Objekt 5 och 6)

Förslagsställare: OWC architects & planners/Björn Ahrenby 
SAR/MSA, Anna Montagut SAR/MSA , Amir Aman - NAN architects 
& landscapes

Juryns motivering:
Förslaget är finurligt och välstuderat med fina detaljlösningar. Funk-
tion och uttryck integreras skickligt och skapar därigenom mer-
värde till produkten.  Flexibiliteten och modulariteten utnyttjas till 
att åstadkomma en tilltalande och uttrycksfull produkt. Boxarrang-
emangen ger ett varierat och intressant uttryck med mönsterverkan 
som kommer ur den funktionella utformningen av boxarna.
I kombinationen av postboxar och avlastningsytor tillförs ett skulptu-
ralt uttryck som tilltalat juryn.

Hedersomnämnande I
SNIGELPOST (Objekt 1 och 6)

Förslagsställare: FarmStudio.info/Max Lönnqvist

Juryns motivering:
Tre konstnärliga förslag där det finns en bra balans mellan uttrycket 
hos den föreslagna produkten och den miljö den placerats i. Antingen 
förstärker den karaktären i den miljö den placerats i (objekt 6 Ruben) 
eller låter historisk miljö samtala med en nutida och figurativ produkt 
som genom en avmaterialisering av boxen låter den omgivande miljön 
speglas i en fri skulptural form (objekt 1 Selma).  Förslaget brister i att 
det endast redovisar hur det förhåller sig till platsen och inte vidare 
detaljerar produktens tänkta funktion, flexibilitet och modularitet. 
Alla tre förslagen är fullt möjliga att vidareutveckla.

Hedersomnämnande II
FÖRENKLAD BREVSORTERING (Objekt 1)

Förslagsställare: Markus Johansson

Juryns motivering:
Förslaget redovisar goda kvaliteter genom formutryck, proportioner 
och materialval. Det fungerar väl i den miljö boxen placerats i och be-
handlar problemet med äldre, värdefulla entréer på ett elegant sätt 
med en fristående möbel med anpassad belysning.
Förslaget som helhet tillför i övrigt få nya tankar kring tekniska eller 
funktionella lösningar i relation till de produkter som redan finns på 
marknaden. I kategorin ”möbel” bör detta förslag få möjlighet att ut-
vecklas vidare.
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Hedersomnämnande III
STARBOX (Objekt 7) 

Förslagsställare: Maria Brink, Johan Engström, Andreas 
Lindblom, Björn Sahlén och Stefan Wallner

Juryns motivering:
Ett förslag som tillför mervärde och god anpassning till det be-
fintliga entrérummet kompletterat med sittyta. 
Det är en kreativ lösning på exteriör postboxhantering med ett 
fint samspel mellan funktionerna boxar, bänk och mötesplats.

Hedersomnämnande IV
BOX SIDE SPACE OFFICE (Objekt 5 och 6)

Förslagsställare: Fyrform Arkitekter/Per Eriksson, Christel 
Knappe von Martens och Maria Dahlgren

Juryns motivering:
Ett fint illustrerat förslag som generellt håller hög kvalitet och god 
form. Varje objekt och produktförslag är i sig tilltalande utformat.  
Objekt SPACE ger med sina inhängda kuber ett luftigt och fritt 
intryck i entréerna. Varianter med vägg- respektive golvmontage 
ger ytterligare möjligheter. Juryn önskar dock att förslagsställaren 
tydligare hade visat på vad som länkar de olika lösningarna till 
varandra, samt redovisat viss fördjupning och detaljering i utfö-
randet.
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Hedersomnämnande V
MULTIFLEX (Objekt 2)

Förslagsställare: Cedervall arkitekter/Jörgen Pudeck, Martin 
Elia,Tarik Abbas och Henrik Ingves

Juryns motivering:
Förslaget redovisar en realistisk lösning som tar fasta på det yttre 
entrérummets möjligheter i de miljöer där interiören är känslig för 
förändring och designtillägg. Kan exempelvis placeras på förgårds-
mark eller innergård i äldre stadsdelar likaväl som i förortsmiljöer 
som t ex. 50-talsområden. En fullt möjlig idé som tål att utvecklas 
vidare.
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SVENSSON SVENSSON
Idésign,  Johan Larsvall, 0708-84 04 01

BOXNING MED BOXAR
Charlotte Elsner, 0732-02 12 10, charlotte.elsner@telia.com

EPOK
Archidea AB, 031-723 73 60, parviz@archidea.se

HAPPY MAIL
Kajsa Löf, 0708-88 86 56, kajsa.lof@telia.com

FÖR MÄNNISKAN I TIDEN
Vadsbogymnasiet Mariestad, Tiina Leino Lindell, 
0501-75 56 33, tiina.leino@mariestad.se

DJUNGELTRUMMAN
Katarina Eriksson, kattis.eriksson@gmail.com

VAKTHUND
Maria Walfridson, 0739-90 48 18, miagoran@home.se

KALEJDOSKOP
OWC architects&planners, Björn Ahrenby 0739-82 28 28, 
bjorn.ahrenby@owc.se

STARBOX
Björn Sahlén, 0708-51 18 43, sahlen@comhem.se

KONTAKTUPPGIFTER

BOX SIDE SPACE OFFICE
Fyrform Arkitekter, Per Eriksson, 042-23 80 13

MULTIFLEX
Cedervall arkitekter, Jörgen Pudeck, 08-616 83 19, jorgen.pudeck@
cedervallarkitekter.se

SNIGELPOST
Max Lönnqvist, 0763-55 50 84, max.lonnqvist@farmstudio.info

LIKAOLIKA
Aria Consulting AB, Lars Göran Otterling, 08-594 612 70

VIKIS
Nb4 Arkitekter Köpenhamn, Jesper Martin Höjriis Hansen, 
(+45) 332 633 70, nb4@nb4.dk, www.nb4.dk

FLÖDE
BlockBox AB, Markus Berglund och Per Magnusson, 
info@blockbox.se

SEKRETÄR
Joel Karlsson Industriell Design AB, 031-40 30 70, 
karlsson@joelkarlsson.com, www.joelkarlsson.com

FÖRENKLAD BREVSORTERING
Markus Johansson,  0706-44 87 55, m_johansson14@hotmail.com

LAYOUT OCH FORMGIVNING
Alex Blext, alex@blext.se
0768-86 44 77, www.blext.se



Det är alltför enkelt, säger många när de möter en genial idé.

( Artur Lundkvist )


