
Juryutlåtande 
Hemuppgiften
idétävling om unga vuxnas 
boende.  

Juryutlåtande juli 2010





Unga vuxna är en svag grupp på bostadsmarknaden. Utan säkra anställningsvillkor, dåligt 
med kapital och små inkomster är det svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. 250.000 unga 
vuxna beräknas vara utan en ordnad boendesituation i Sverige. Detta ställer byggherrar, arki-
tekter, entreprenörer och inte minst politiker inför en rad utmaningar. 

Jagvillhabostad.nu, Sveriges Byggindustrier och Sveriges Arkitekter tog därför initiativ 
tillsammans med 14 medarrangörer från hela branschen till en idétävling som vände sig till 
arkitektstudenter för att få svar och inspiration till hur denna situation ska kunna lösas. 

Tävlingsuppgiften var mycket öppen och de tävlande kunde komma med förslag på allt 
från lagändringar till möbeldesign eller boendestrukturer och byggprocesser. Kriterierna för 
tävlingen spände också över ett brett spektrum som innovation och nytänkande, arkitektonisk 
gestaltning, utvecklingsbarhet och genomförbarhet och hållbarhet. Eftersom tävlingsresultatet 
kommer att ligga till grund för en utställning under Almedalsveckan 2010 och en inspira-
tionsbok för en fortsatt debatt och diskussion om dessa frågor var också genomslagskraft och 
tydlighet ett viktigt kriterium i tävlingen. Till sitt förfogande har juryn haft en prissumma på 
150.000 kronor att dela ut.

Juryn bestod av:

Kurt Eliasson, vd SABO, juryns ordförande
Barbro Engman, ordförande Hyresgästföreningen
Sanna Hederus, KOD arkitekter
Vanda Kehr, ordförande jagvillhabostad.nu i Stockholm
Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö
Kristoffer Roxbergh, White arkitekter
Eva Torberger, Skanska RDN

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson och dess funktionär arkitekt MSA 
Martin Livian, båda från Sveriges Arkitekter. 

För att ge de tävlande kunskapsunderlag och inspiration startades under tävlingstiden en 
blogg där material om boende och byggande lades upp under hela tävlingstiden. På bloggen 
lades också inspelningar av de diskussioner och seminarier som arrangerades på samtliga 
studieorter under tävlingstiden. Seminarierna genomfördes för att erbjuda de tävlande och 
arrangörerna en möjlighet att träffas och diskutera tävlingsuppgiften gemensamt. Byggherrar, 
entreprenörer, arkitekter, tjänstemän, representanter för intresseorganisationer och framförallt 
studenter tog alla med sig just sina tankar och frågor och fick tillfälle att presentera dem för 
publiken och övriga paneldeltagare. Heta ämnen var ekonomiska aspekter på byggande och 
förvaltning men självklart också stadsbyggnad, hållbarhetsfrågor och vad begreppet attrakti-
vitet i kombination med boende faktiskt innebär.

Samtliga nästan 90 förslag finns på Sveriges Arkitekters hemsida www.arkitekt.se/hemupp-
giften. Diskussionen om tävlingen fortsätter på bloggen www.hemuppgiften.se. 

Juryns bedÖMnInG
Tävlingsbidragen representerar många olika lösningar och idéer som både inspirerar och 
stämmer till eftertanke. Juryn vill tacka samtliga förslagsställare för deras insats. I vartenda 
projekt finns en intressant aspekt, en spännande lösning eller ett tankeväckande resonemang. 
Alla förslagen tillsammans ger ett bra underlag för fortsatt diskussion. 

Det finns inget enskilt förslag som löser hela bostadsfrågan men många av dem, enskilt eller 
tillsammans, kan diskuteras, studeras och vidareutvecklas till realistiska lösningar. Förslagen 
omfattar såväl temporära som permanenta boendeformer, detaljer och stadsövergripande 
lösningar samt olika resonemang kring finansiering och lagstiftning. Redan nu är tävlingen 
en succé och juryn hoppas att alla dessa idéer och förslag kommer att förvaltas väl av både 
bransch och politiker.



LaGar och reGLer

Många av förslagen föreslår ett förändrat regleringssystem och visar på hur ändrade förutsätt-
ningar kan ta form i en byggd verklighet. Lättnader när det gäller tillgänglighetskraven finns i 
flera förslag, med argumentet att det är lika viktigt att människor överhuvudtaget får någon-
stans att bo som att alla har möjlighet att bo där. Men tillgänglighetsfrågan har inte ignorerats 
i dessa förslag utan lösningar föreslås. Andra förslag hanterar hyresrättsfrågan och det faktum 
att det är svårt att bygga billiga hyresrätter. Till exempel föreslås i ett förslag att 10 procent 
av lägenheterna i de bostadsrättshus som byggs ska vara hyreslägenheter som bostadsrättsför-
eningen ska hyra ut till unga vuxna. Detta ska ge en bra blandning av boende i huset. Möj-
ligheter att dela på en hyresrätt utan att en person ensam måste ta ansvar för hela kontraktet 
diskuteras också. Att tillåta tillfälliga bygglov för studentbostäder har prövats förut, men 
föreslås av flera, till exempel inom områden som väntar på exploatering och planering. Detta 
är en möjlighet att få igång byggandet inom ett område och skapa underlag för till exempel 
service. Hur byggprocessen kan organiseras berörs också liksom systemen i bostadsköerna. 
Tydligt är att förslagsställarna identifierar boendefrågan som en politisk fråga och att en stor 
del av lösningen är politikens ansvar. 
 

 
 

Start me up, 
Olle Gudmundsson, 
Pierre Hagerlund. 
En analys av plan- 
och byggprocessen 
samtidigt som det 
ger förslag på lös-
ningar. 

Uppmärksammad, 
Hugo Ahlberg. Ett 
permanent forum för 
diskussion om bo-
stadsfrågan utanför 
Riksdagshuset för 
att politiken inte ska 
glömma bostadsfrå-
gan för unga. 



nya pLatser I staden och InoM befIntLIGa strukturer

Det är tydligt att många förslagsställare tänker sig ett liv i innerstaden i någon av storstäderna 
och söker lösningar för att förtäta den och finna platser där tillägg kan göras. I innerstaden 
finns närheten till mycket av det som unga vuxna efterfrågar – inte bara arbete och studier 
– utan också socialt liv. Att man lever en stor del av sitt liv utanför den egna bostaden är en 
livsstil som många förutsätter. Lösningar i ytterstaden eller i mindre städer är tyvärr inte så 
många även om flera av de lösningar som föreslås när det gäller tillägg i befintlig struktur 
mycket väl också kan appliceras på andra platser. 

Inom staden finns redan mycket av den infrastruktur och service som krävs för ett fullvärdigt 
boende, vilket i sig sänker boendekostnaderna. Att lägga till bostäder för unga inom befintliga 
strukturer innebär också en ökad blandning av åldrar och verksamheter, ökar möjligheterna 
för social interaktion och kan binda ihop bostadsområden. Att föra in boende på platser som 
väntar på annan användning och planering ses också som en möjlighet även om dessa till sin 
natur blir av tillfällig art. 

En grupp förslag liksom parasiterar på 
befintliga byggnader. De läggs till befintliga 
hus och utnyttjar funktioner som trapphus 
och hissar som redan finns där. Dessa förslag 
visar ofta på en stor uppfinningsrikedom och 
inlevelse. Särskilt i Stockholms centrala delar 
ser man redan idag hur våningar byggs till 
existerande byggnader – så lösningen är möj-
lig även om de lägenheter som hittills byggts 
på detta sätt blivit ganska exklusiva. 

Det finns andra platser i staden som inte 
längre utnyttjas fullt ut till sina ursprungliga 
funktioner, eller som inte kommer att göra 
det i framtiden. Om det finns en ambition 
att minska biltrafiken i innerstäderna kom-
mer det till exempel att finnas gaturum och 
parkeringsplatser som blir överstora, några 
finns redan idag. Det finns flera förslag som bygger på befintlig eller i framtiden övergiven 
infrastruktur. Några av dem ger ett stort antal nya bostäder nära till kollektivtrafik. Att ta bilen 
till skolan eller jobbet är en förutsättning som varken är möjlig eller önskvärd för förslags-
ställarna. 

Juryn har valt att belöna flera av de förslag som bygger en förtätning av staden eller be-
byggelse på outnyttjade platser, inte minst därför att dessa förslag utgör en stor del av det 
inkomna materialet.

 

Tidernas äventyr, 
Therese Wallgren, 
Anna Valman. 
Förslag för gammalt 
industriområde som 
binder ihop Rosen-
gård och Möllevång-
en i Malmö.

Den moderna arbe
tarstaden, Maria 
Glassel. Bostäder 
ovanpå ett kontors-
hus där man har den 
egna verksamheten.  



tILLfäLLIGa LÖsnInGar

Det finns många förslag som bygger på tillfälliga och/eller flyttbara lösningar. Det är klart att 
tillfälliga lösningar för att lösa boendesituationen för unga vuxna kan diskuteras eftersom det 
är svårt att uppfylla höga krav på boendekvaliteter i dessa bostäder. Trots ambitionen att de 
ska vara tillfälliga riskerar de att bli permanenta. Många av dessa förslag är mycket innova-
tiva och intressanta och försöker lösa sådana problem som avlopp och anslutningar, grund-
läggning och hissystem. 

Det är intressant att så många lösningar bygger på modulsystem och flera av dem är mycket 
genomarbetade och mer eller mindre realistiska. Flyttbara bostäder som har en containers 
volym eller som helt enkelt är en ombyggd fraktcontainer tycks ha lockat många förslags-
ställare. Det finns en vits med att återanvända material i byggandet och containerbyggen har 
flera internationella förebilder som kan ha inspirerat. Även om det kanske inte i realiteten är 
möjligt att använda containrar som sådana så kan man mycket väl tänka sig att använda delar 
av dem till byggmaterial.

boendeforMer

Det är en naturlig utgångspunkt för många att föreslå lösningar som inte är avsedda för att 
man ska bo där hela livet. Det liv man lever som ung vuxen innebär att man söker sig till 
olika bostadsorter för studier eller arbete som varar i begränsade perioder och ofta lever utan 
barn och familj. Förslagsställarna kan tänka sig en boendeform som har andra kvaliteter än 
vad en mer långvarig boendeform innebär. Boendeformer med möjligheter till ett stort socialt 
umgänge med vänner och bekanta hellre än i kärnfamiljsform är en tydlig utgångspunkt. 
Studentlivet med ett boende i studentkorridor är idag vanligt och det finns förslag på hur man 

Nya luftrum, Per 
Persson. Ett sä tt att 
använda gaturum för 
nya bostäder. 

Ett rum och allt, 
Lina Salomonsson. 
Ett mobilt förslag 
med en våtdelslös-
ning beroende på 
behov.



kan ordna upp denna boendeform med lösningar för att göra köken mer funktionella eller de 
gemensamma utrymmena mer attraktiva. 

MInIkoLLektIvet

Det är tydligt att många önskar mindre enheter med fem till sex personer i ett kollektiv med 
möjlighet att i högre utsträckning välja de man bor tillsammans med, så kallat kompisboende. 
Denna boendeform föreslås fungera för många som ännu inte etablerat familj. Till skillnad 
från dagens studentkorridorer, och kanske från större kollektivhuslösningar, finns flera ge-
mensamma umgängesytor som delas av ett mindre antal boende i förslagen till kompisboen-
den. 

Det är kontroversiellt att föreslå ett boende som inte i alla delar uppfyller etablerade krav på 
tillgänglighet. Tillgänglighetskraven ställs mot behovet av att överhuvudtaget få ett boende 
i flera förslag. Stora badrum och fullskaliga kök för varje boende genererar kostnader och är 
utrymmeskrävande konstaterar många förslagsställare, funktioner som många har behov av 
men inte alla. Om det är viktigare att fler unga vuxna ska få ett boende bör denna konflikt 
kunna lösas mer kreativt än vad som är möjligt idag. I kollektiva boenden, som kompisbo-
enden, bör man kunna nöja sig att uppfylla tillgänglighetskraven i några enheter inom ett 

Ett individualiserat 
gemensamt kök, 
Frida Jacobsson.  
Ett exempel på köks-
lösning i korridorbo-
ende. 

Fint tillsammans, 
Erik Järkil. En 
boendeform baserat 
på lager av privathet 
och gemensamhet, 
en modullösning.



kollektiv resonerar vissa. Detta innebär att det egna rummet eller den egna enheten kan vara 
enkel och liten men att de gemensamma ytorna kan vara generösa och tillåtande. 

Förslag om hur man ska kunna skapa minikollektiv i det normala bostadsutbudet finns också. 
Några av dessa lösningar finns redan på prov idag, till exempel möjligheten att flera ska 
kunna dela på en bostad och att det är fastighetsägaren som ser till att kontrakten delas och 
att en enhet i en bostad kan hyras för sig. För att öka möjligheterna till att dela lägenheter 
föreslås också att man i planeringen av större lägenheter planerar för att de ska kunna delas, 
oavsett om de i framtiden ska användas av en familj eller av en grupp av boende. 

Övriga lösningar 
Det finns också många andra förslag: 

Sponsrat boende, 
Manuel Cespedes. 
Sponsrat boende som 
tydligt syns i staden.

BoBilly, Olof Jon-
delius. En byggsats 
för att skapa en 
bostad i en redan 
existerande struktur 
som en industrilokal.



Veckla ut ditt hem, Gabriel Colburn. Den 
ihopfällbara inredningen för den som flyttar 
ofta. 

Min stol är alltid 
fylld med kläder, 
Johanna Öhlén 
Meschke. En mul-
tifunktionell möbel 
som sparar plats. 

pristagare

Boroskop 2010,
Maria Poll, Anna-
karin Stråhle.
 Hur du som individ 
tacklar din boendesi-
tuation beroende på 
din karaktär.



claim the streets
Förslagsställare: Henrik Wallin
 
Claim the Streets hanterar många dellösningar till en helhet i en gestaltad form. Möjlighe-
ten att använda existerande gator till ny bebyggelse är attraktivt och detta förslag gör det 
på ett fint gestaltat och inkännande vis. Att återanvända material bygger på ett hållbart 
tänkande och kan vidareutvecklas.  

första pris, 50.000:- 



bostäder på väg
Förslagsställare: Pia Jonsson, Anna Norén

Genom att ta bort det som inte gagnar staden och istället placera både bostäder och grönområden där, visar 
förslaget på vidden av åtgärder som kan behövas för att lösa bostadsfrågan för unga i framtiden. Ytor som idag 
används för trafik ges till de boende i Stockholm men kan också gälla andra städer. Förslaget innehåller också 
förslag på processer för bostadsbyggandet som dock bedöms vara lite väl tuffa. 

vad sägs om att leva i en trälåda
Förslagsställare: Alexander Nikolov, Tsveta Petkova 

Ett väl genomarbetat förslag som bygger på träbyggnadsteknik. 
Förslaget innehåller tekniklösningar samtidigt som det ger goda 
boendekvaliteter. 

andra pris, 30.000:-

tredje pris, 20.000:-



en tätare stad men ej tätare känsla

Förslagsställare: Jesper Levén 
 
Det kanske inte är på innerstadens gårdar som dessa hus ska 
placeras men husen i sig själva är mycket väl genomarbetade och 
visar hur små hus kan placeras nära andra utan att störa. Försla-
get har en intressant analys som leder till ett förslag. 

Lola

Förslagsställare: Anton Kolbe

Förslaget visar hur en existerande skola kan användas för bostä-
der och lösningen kan säkert användas också för andra skolor 
och kontorshus.  

3X5

Förslagsställare: Viktor Stansvik, Edward Nyman 

Förslagsställaren visar på möjligheten att inom friggebodsgränsen 
på 15 kvm skapa ett boende som ska vara snabbt att realisera 
och som dessutom kan ge ett ömsesidigt utbyte för de som delar 
tomt. 

från koncept till det vi kallar hem

Förslagsställare: Fanny Radin Heyman, Johan Folkesson, 
Johanna Verbaan

Efter en genomgående analys av de processer och regleringar 
som finns för boendet idag ges förslag på åtgärder som involve-
rar såväl lagstiftning och kompetensökning som kommunernas 
planering. 

Jag tror på värdet av något eget

Förslagsställare: Matilda Schuman 

Bokaler – en fullt möjlig lösning inom befintliga strukturer. 

Övriga pristagare, 10.000:- vardera



Living in the air
Förslagsställare: Charlotte Fredriksson

Terrassboende mellan två befintliga byggnader.

rätt att bo 
Förslagsställare: Alexey Golitsyn

Ett stort antal bostäder byggs i ett modulsystem ovanpå Roslags-
banan nära högskolorna i Stockholm.

på tillfällig plats
Förslagsställare: Maximilian Olsson, André Prusic

Med septitank under golvet så att inget avlopp behövs.

 

uppdraget inspirerar
Förslagsställare: Axel Robach, Emma Jonsson

Ett flyttbart hus i moduler där byggkranen fungerar som hiss.

Monohouse2010
Förslagsställare: Anna Larsson

Ett helt mobilt boende.

hedersomnämnanden



Lista över samtliga förslag och förslagsställare

30ro8k - individuellt i det kollektiva Gerda Persson, Tove Grönroos, Helena Eriksson, Gerd Hol-
gersson, Amanda Ersson, Christian Eriksson

3x5 Viktor Stansvik, Edward Nyman
Att bo i halvplan Alexander Hammarstrand
Bada på bil Tove Jensen
Bo-Billy Olof Jondelius
Bocent - Lagen för nya ungdomsbostäder Carl Johan Svensson
Boroskop 2010 Maria Poll, Annakarin Stråhle
Bostad i skola Hanieh Heidarabadi
Bostäder på väg Pia Jonsson, Anna Norén
Bra och bättre Maria Argentea, Veronika Mikolasevic
Claim the streets Henrik Wallin
Container configuration André Kullmar
Containerbygge Javier Perez Sota
Dado Siri Edling Helmers
Den moderna arbetarstaden Maria Glassel
Det omöjliga tar bara lite längre tid Annasara Bergqvist, Eduardo Klein
Domus Ferrum Fredrik Petersson
En tätare stad, men ej tätare känsla Jesper Levén
Enough is enough Andrea Brandén, Irma Persson Käll, Linnea Berg
Ett grönare boende Pernilla Lönnborg
Ett individualiserat gemensamt kök Frida Jacobsson
Ett rum och allt Lina Salomonsson
Fint tillsammans Erik Järkil
Flexible home Qian Cheng Yuan, Rong Liang, Wei Cui
Från koncept till det vi kallar hem Fanny Radin Heyman, Johan Folkesson, Johanna Verbaan
Fyll tomrummen nu! Daniel Josefsson, Hanna Roos
Förtäta Stockholm Joel Yngvesson
Förvaltar med omsorg Carl-Magnus Jacobson, Gustav Aulin, Anna Bengtsson
Gränsland Mia Modig
Gårdshuset 2.0 Johanna Jelinek Boman
Hej! Vill du bo med mig? Maria Nyström
Hem ljuva hem Fanny Wetterrot
HEMligheten Ellen Oldén, Sara Förbom
Home sweet wood Vera Halla
I vårt kvarter Dan Wenner
Interior Design Wen Quing Guo, Guo Liang Cai, Natthapon Siriornpanich, 

Jing Xu
Jag tror på värdet av något eget Matilda Schuman
Karlsson på taket Frida Alexandersson, Henrik Sagen, Martin Krensler
Keep it simple Christoffer Justesson
Kollektiv light Alexandra Rosengren
Kom! Låt oss bygga träd! Henrik Malm
Kv. Bilden Nils-Erik Fransson
Kåkstad Frida Körberg Thurhagen



Liten yta stor rymd Gabriel Colburn
Living in the air Charlotte Fredriksson
Living outside the box Hillevi Olsson
Lola Anton Kolbe
Lådorna Erika Wolters
Make room Erik Jansson,  medarb. Julia Madås
Man behöver inget eget hem Elsa Jannborg
Matchmaking living Mikael Hassel
Mer för mindre Johan Haag
Min stol är alltid fylld med kläder Johanna Öhlén Meschke
Monohouse2010 Anna Larsson
Motsatsen till kärlek är inte hat utan likgiltlighet Catharina Hansson
Nya luftrum Per Persson
Ockupera.nu Carl-Magnus Jacobson, Gustav Aulin, Anna Bengtsson
Outside in Ragnar Persson Skare
Politik är att vilja Per Hallström
På egna ben Lisa Carlsten, Klara Jutéus
På tillfällig plats Maximilian Olsson, André Prusic
Rendezvous Felix Hansson
Rätt att bo Alexey Golitsyn
Sikta mot stjärnorna för att nå grantopparna Per Hallström
Site & Ecological Plan Jiang Zhi, Ren Juan, Zhang Shu Ya
Sponsrat boende Manuel Cespedes
Start me up Olle Gudmundsson, Pierre Hagerlund
Storkbo Fajer Wennerberg
Student - Monument Jonas Sansson
Studentboende på Haga Stina von Heijne
Studentslussen Björn Ingridsson
Studenttillgängliga vindar Oskar Norelius
Stugvalet Alexia Staf
Så snurrar jord och kugghjul Johan Wirdelöv
Söderläge Joel Olsgärde
Takskogen Sara Ocklind, Lovisa Lindström
Tempo Karl Oscarsson
The old meets the new Lukas Arvidsson, Daniel Peterson
Tidernas äventyr Therese Wallgren, Anna Valman
Tillsammans John Pantzar
Tillsammans blir vi starkare Dzenis Dzihic
Treenighet Mandus Lundmark
Två dörrar Magnus Gyllensten, Max Germundsson, Lars Danielsen 

Holen
Tänk om Maria Göransson
Uppdraget inspirerar Axel Robach, Emma Jonsson
Uppmärksammad Hugo Ahlberg
Vad sägs om att leva i en trälåda Alexander Nikolov, Tsveta Petkova
Veckla ut ditt hem Gabriel Colburn
Växthus + Lägenhet Adils Runkvist



Norrlandsgatan 7
Box 7514
103 92 Stockholm
Tel: 070-3016 101
styrelsen@jagvillhabostad.nu
www.jagvillhabostad.nu

Jagvillhabostad.nu är en ideell organisation för och med unga bostadssökande och 
andra som har tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den. Vi är en ungdoms-
organisation, som ger unga en plattform och verktyg för att kunna förändra sin egen 
och andras bostadssituation. Vi är en påverkansorganisation, som lobbar mot och 
samarbetar med politiker och andra aktörer i bostadsfrågan, och vi är en viktig opini-
onsbildare inom bostadspolitiken. Vi är sakkunniga och nytänkande, lösningsinriktade 
och konstruktiva, och vi har ett stort nätverk inom bygg- och bostadsbranschen. Jagvill-
habostad.nu arbetar både nationellt och lokalt i Stockholm, Göteborg och Malmö, där 
vi har aktiva lokalavdelningar.

Storgatan 41
Box 5027, 
102 41 Stockholm
Tel +46 (0)8 505 577 00
kansli@arkitekt.se
www.arkitekt.se

Storgatan 19
Box 5054, 
102 42 Stockholm
Tel +46 (0)8-698 58 00
info@bygg.org
www.bygg.org

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för landets arkitekter, inredningsar-
kitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Våra medlemmar är privat- och 
offentligt anställda, företagare eller arkitekt studerande. Det som förenar medlemmarna 
är den gemensamma utbildnings bakgrunden och att man arbetar med frågor som rör 
arkitektur och planering. 
ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters studentorganisation: ett disciplinöverskri-
dande kontaktnät och en intresseorganisation för studerande vid de nio svenska arki-
tektutbildningarna. ArkitektStudenterna företräder drygt 2.200 studenter inom arkitek-
tur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur och fysisk planering.

Sveriges Byggindustrier (BI) är byggföretagens bransch- och arbetsgivarförbund 
med över 3.000 medlemsföretag (bygg-, anläggnings- och specialföretag). Genom att 
prioritera arbetet för ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete vill 
företagen inom Sveriges Byggindustrier skapa en attraktiv byggbransch. Visionen är en 
samhällsbyggnadssektor i världsklass!
BI:s verksamhet drivs från 25 lokalkontor över hela landet och ett gemensamt kansli i 
Stockholm. BI är ett förbund inom Svenskt Näringsliv. Vi företräder medlemsföretagen 
gentemot politiska organ och institutioner, myndigheter, fackliga motparter etc – enskilt 
och i samverkan med andra byggorganisationer. 

 

Sveriges Arkitekter
ArkitektStudenterna

Medarrangörer
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