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Introduktion
Lidköpings kommun inbjöd i maj 2011 till allmän arkitekttävling om gestaltning av en sydlig 
entré till De La Gardiestaden i Lidköping. Tävlingen var utformad som en allmän, öppen arki-
tekttävling i ett steg i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Tävlingen var öppen för alla inom EU. Tävlingsspråket var svenska.
De La Gardiestaden i Lidköping med sin livliga, unika och trivsamma handel, behöver en 

självklar och ökad tillgänglighet från söder. Polisen har behov av nya lokaler. Kommunen har 
med anledning av detta beslutat anvisa ett område i centrums södra del för en lösning på 
båda dessa behov.

Då projektet är av stor betydelse både gestaltningsmässigt och innehållsmässigt, så har 
Lidköpings kommun och Polisen valt att tillsammans utlysa en allmän arkitekttävling för att få 
till stånd en bred belysning av uppgiften.

Tävlingen har genomförts i samverkan med Sveriges Arkitekter. 

 

tävlingsuppgiften och dess förutsättningar
Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrevs i ett tävlingsprogram som här återges i 
sammanfattning.

tävlingens syfte
Avsikten med tävlingen är att erhålla ett förslag till gestaltning av ett område innehållande två 
kvarter i De La Gardiestaden i Lidköping. Området skall innehålla De La Gardistadens entré 
från söder, en parkeringslösning och ett polishus. Området får även innehålla andra funktio-
ner som kan bidra till lösning på denna grunduppgift.

Målet är att stärka Lidköpings centrums identitet som handelsplats med dess speciella 
upplevelsevärden och därtill få fram ett funktionellt polishus.

Syftet är också att upphandla arkitekt för det fortsatta arbetet med projektering.

tävlingsområdet
Tävlingsområdet omfattar kvarteren Uranus 
och Vulcanus samt kringliggande gaturum.

 

tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften har varit att gestalta en 
entré till De La Gardiestaden, en parke-
ringslösning och ett polishus. Gestaltning 
av kringliggande gaturum ingår i uppgiften. 
Andra funktioner som ryms och bedöms vara 
lämpliga kan föreslås.

Platsen skall vara den självklara entrén när 
du söker dig till centrum via Esplanaden från 
väster, Wennerbergsvägen från öster och 
Mellbygatan från söder. Platsen ska kännas 
”Här börjar centrum” och detta skall gälla 
oberoende om du anländer gående, cyklan-
de eller med bil.

Juryutlåtande Entré Syd – allmän arkitekttävling

 Tävlingsområdet 
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Projektet skall vara ekonomiskt rimligt ge-
nomförbart både avseende på investering, 
drift och långsiktigt hållbart.

Efter tävlingen
Arrangörerna avser att förhandla med för-
slagsställaren av vinnande förslag om upp-
draget att projektera/ta fram arkitekthandling-
ar till nivå ramhandling till underlag för kalkyl 
för de i projektet ingående byggnaderna och 
för upprättande av erforderlig detaljplan.

Inlämnade förslag
Vid tävlingstidens utgång, 2011-09-12, hade 
25 förslag lämnats in och godkänts för be-
dömning. 

Tävlingsförslagen ställdes ut under bedömningstiden i Sockerbruket, Lidköping

Jury
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

•	 Ordförande,	Kommundirektör	Kenth	Lindström
•	 Stadsarkitekt	Sigvard	Däversjö,	Samhällsbyggnad
•	 Planarkitekt	Torsten	Lundin,	Samhällsbyggnad
•	 Kommissarie	Marlene	Tagesson,	Polismyndigheten	i	Västra	Götaland
•	 Fastighetschef	Magnus	Blombergsson,	Polismyndigheten	i	Västra	Götaland
•	 Arkitekt	SAR/MSA	Björn	Edström,	utsedd	av	Sveriges	Arkitekter
•	 Landskapsarkitekt	LAR/MSA	Sabina	Richter,	utsedd	av	Sveriges	arkitekter

Juryns	sekreterare	var	Claes	Larsson,	Arkitekt	SAR/MSA,	Sveriges	Arkitekter

Tävlingsfunktionärer var AnnMarie Gustafsson och Kerstin Lööf, Lidköpings kommun.

Bedömningskriterier
I programmet angavs följande bedömningskriterier, utan inbördes rangordning, att ligga till 
grund för bedömningen av tävlingsförslagen:

•	 Arkitektonisk	gestaltning	i	förhållande	till	De	La	Gardiestaden	och	dess	funktion
•	 Utvecklingsbarhet
•	 Genomförbarhet	(fysiskt,	ekonomiskt)
•	 Hållbarhet
•	 Ekonomisk	hållbarhet	–	investering/förvaltning.

Vy över tävlingsområdet 
från gamla vattentornet 
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Juryns generella kommentarer
De inlämnade bidragen uppvisar en rad olika 
angreppssätt på tävlingsuppgiften och förhål-
ler sig på olika sätt till de krav och önskemål 
som funnits i tävlingsprogrammet.

Hur detta område, som idag är i stort sett 
obebyggt, ska införlivas i Lidköpings stads-
mönster med tydligt rutnät med bebyggelse 
som går ända ut i kvartersliv är en av de 
svåra uppgifterna i denna tävling. Att förhålla 
sig till De La Gardiestadens riksintresse är 
en viktig utgångspunkt.

Det traditionella mönstret i De La Gardiesta-
den är att huvudgator har en karaktär medan 
sekundärgatorna har hus av något enklare 
utformning i rött trä som till exempel magasin 
och förrådsbyggnader. Några av förslagen 
har använt sig av och utvecklat den faluröda 
karaktären, ibland med ett modernt uttryck, 
ibland mer traditionellt. Juryn har ansett att 
gatorna runt tävlingsområdet är att betrakta 
som huvudgator och att den traditionellt röda 
förrådsbyggnaden eller magasinet inte har 
sin rätta hemvist här.

Huruvida	man	ska	behålla	de	befintliga,	röda	
stugorna eller inte har hanterats olika bland 
förslagsställarna. Väljer man att riva husen 
har det i många förslag resulterat i att en 
öppen plats eller ett torg har skapats. Den 
öppna platsen mot Esplanaden har använts 
som en markering till stadens entré eller som 
en förplats till ett polishus. Juryn har bedömt 
att en bebyggelse ända ut mot Esplana-
den,	antingen	med	de	befintliga	husen	eller	
med nya byggnader, är mer i enlighet med 
stadens mönster. Möjligen kan en mindre 
öppning markera infart och entré till staden.

I de förslag man valt att förlägga parkering 
helt under mark har det till synes blivit svårt 
att fylla kvarteret med bebyggelse och det 
har i några förslag resulterat i en stor öppen 
torgyta. Den öppna och ibland tomma torg-
ytan känns främmande här och kommer med 
stor sannolikhet att bli outnyttjad. Bara något 
kvarter bort ligger Nya Stadens torg som är 
och ska förbli den stora platsen för handel 
och evenemang.

En liten plats vid hörnet Götgatan/Norra 
Torngatan kan fungera som en nod eller 

Läkt

Stadsdiket

Villakulla
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en	entréplats	för	befintliga	butiker	och	för	
tillkommande funktioner som polishuset.

Väljer man att ha markparkering så krävs det 
någon form av parkeringsdäck eller parke-
ringshus för att kunna inrymma tillräckligt 
många platser. Det resulterar i relativt stora 
enheter och juryn ställer sig frågande till om 
stora parkeringshus är förenligt med De La 
Gardiestadens uttryck.

Polishusets läge i området har ingående 
diskuterats	i	juryn.	Det	finns	både	fördelar	
och nackdelar med de bägge huvudalternati-
ven.	Förlägger	man	polishuset	in	mot	staden	
uppe vid Götgatan så kommer man närmare 
dem som rör sig till fots och med cykel inne 
i staden. Nackdelen kan vara att polishuset 
får en något mindre tydligt annonserande en-
tré och att det kan innebära vissa svårigheter 
med tillgänglighet för fordon, både privata 
och polisens egna.

Lägger man polishuset ut mot Esplanaden 
blir annonseringen av polishuset tydligare 
och man får en ökad tillgänglighet för be-
sökande med bil samt för polisfordon. Om 
polishusets entré görs öppen och markerad 
kan det bidra till att skapa en naturlig entré 
till staden.

Att placera polishuset i detta läge bygger 
även	vidare	på	och	förstärker	den	befintliga	
strukturen med större offentliga byggnader 
längs Esplanaden.

De	allra	flesta	förslagen	har	hanterat	hur	
man kan utläsa det gamla stadsdiket som 
utgjorde De La Gardiestadens södra gräns. 
Däremot	finns	det	olika	lösningar	på	hur	
eller om det går att synliggöra Kopparsla-
garegatan. Om man föreslår en tät struktur 
och med stora parkeringsdäck så blir det 
svårt att även öppna en mittgränd eller göra 
den utläsbar. Juryn bedömer att det är en 
tillgång i stadsbilden om både stadsdiket och 
Kopparslagaregränd	finns	med	som	varp	i	
stadsväven.

För	att	funktionerna	i	kvarteren	ska	fungera	
måste	även	trafikföringen	fungera.	Juryn	
finner	en	fördel	i	de	förslag	som	inte	leder	in	
biltrafik	för	långt	in	mot	Götgatan	utan	där	
trafik	leds	ned	i	garage	något	tidigare	eller	

Vän av ordning

Vigg

Stadsdiket
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ger en möjlighet till att passera över till 
Målaregatan.	Det	finns	möjlighet	att	dub-
belrikta både Målaregatan och Norra Torn-
gatan för att underlätta tillfart till garage 
och polishus. Det fungerar väl att köra upp 
på parkeringsdäcket i kvarteren Pollux och 
Pomona även utan en rak påfart från Kop-
parslagaregränd.

En	stilla	reflektion	som	juryn	gör	är	hur	
polisen	framstår	som	symbol	i	dag.	Flera	
av förslagsställarna gestaltar relativt slutna 
byggnader med tunga uttryck där entréer 
kan kännas svårforcerade och mindre in-
bjudande. Hur väl svarar det mot polisens 
ledord: öppenhet och tillgänglighet?

Under bedömningstiden har juryn låtit göra 
jämförande yt- och kostnadsberäkningar 
som underlag till bedömning av förslagens 
genomförbarhet och utvecklingspotential.

Juryn bedömer att den lösning som är 
mest framgångsrik innehåller både en 
självklar entré till staden och ett väl place-
rat polishus med god inre struktur och med 
väl fungerande tillfarter. Parkeringsfrågan 
ska även vara löst i förhållande till platsens 
storlek och struktur.

LWG

Cardo

Uranus vulcanus
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Juryns beslut
En enig jury har vid sitt möte 2011-12-08 beslutat att tilldela 

Första	pris	med	250	000	SEK	till	Himlen	runt	hörnet
Andra pris med 150 000 SEK till Torgmöte 
Delat tredje pris med 50 000 SEK till Sting 
Delat tredje pris med 50 000 SEK till Nya Norra Torngatan

Förslaget	
Drive in Bike out ges hedersomnämnande.

 
 
Lidköping 2011-12-08

Kenth Lindström Sigvard Däversjö  

Torsten Lundin  Marlene Tagesson 

Magnus Blombergsson
via fullmakt genom
Marlene Tagesson Björn Edström  

Sabina	Richter

För	Sveriges	arkitekters	Tävlingsnämnd,	Claes	Larsson
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JuryNS omDÖmmEN
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1:a PrIS

Himlen runt hörnet
Förslagsställare: Tue Traerup Madsen arkitekt MAA/MDD.

medarbetare: arkitekter MAA: Lars Myrhøj, Peter Krough-Hansen, Terje Nedergaard,  
Agnes Nilsson.

Ett luftigt och poetiskt förslag med idékraft 
och med en tydlig modern framtidssyf-
tande tolkning av De La Gardiestaden. 
Förslaget svarar på flera plan mot täv-
lingsuppgiften med en tydlig egen ton. På 
ett säkert sätt hanteras stadsbyggnads-
uppgiften med en skala som väl stämmer 
överens med De La Gardiestaden. Den 
sammanhållande baldakinen ramar in 
och markerar kvarterens gränser.

Polishusets entré mot Esplanaden signalerar 
öppenhet och med en välkomnande gest 

bjuder man in till besök i staden. På ett tydligt 
och innovativt sätt meddelas att här börjar 
stadens centrum. Det är både nytänkande 
och med respekt för De La Gardiestaden.

Förslaget	har	bra	lösningar	på	polishusets	
funktioner och bidrar till att skapa möjligheter 
till nya och effektiva sätt att arbeta och kom-
municera.

Baldakinen håller samman kvarteren och 
skapar ett inre rum som i kombination med 
pelargången bildar en ny och spännande 
plats i staden, en ny tillgång – en mötesplats 
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för stadens invånare och besökare som också 
blir en integrerad del i polisens verksamhet.
Lösningen med en baldakin ger även möjlig-
heter till att fylla på med butiker eller andra 
lokaler	om	sådant	skulle	finnas	behov	av	i	
framtiden.	En	flexibel,	föränderlig	och	uthållig	
lösning.

Förslaget	har	en	väl	fungerande	lösning	för	
parkering	och	trafikföring	och	ger	möjlighet	att	
komplettera med korttidsparkering på torgy-
tan. 

Rampen	till	parkeringsgaraget	innehåller	kafé	

och platser för vistelse. Den har stora möjlig-
heter att bli en ny samlingspunkt och en plats 
för mindre evenemang. Den konsekventa 
parkeringslösningen under mark visar respekt 
för De La Gardiestaden. 

Trots att byggnaden är relativt stor hanteras 
skalan	mycket	skickligt	och	de	finstämda	
fasaderna är småskaligt uppbyggda och med 
sitt materialval med bland annat blått klinker 
knyter de an till Lidköpings historia med pors-
linstillverkning.

Förslaget	har	sammantaget	löst	alla	de	fråge-

Vy mot sydväst
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Modellöversikt ”Himlen runt hörnet”



14

1:a PrIS

ställningar	och	aspekter	som	finns	i	tävlings-
uppgiften.

Förslagets	tydliga	arkitektoniska	ram	möjlig-
gör	en	flexibel	etapputbyggnad	över	tid	och	
rum utan att förslaget tappar sin bärande idé. 
Polisbyggnaden har genom sin okonventio-
nella	lösning	en	flexibilitet	i	eventuellt	framtida	
förändrad verksamhet. Polishuset blir både 
användbart och generellt så att det kan utnytt-
jas fullt ut i husets hela livslängd.

Juryn ser några nödvändiga bearbetningar av 
förslaget. Källarplanet behöver minskas eller 
rationaliseras bort.

De	flexibelt	lösta	interiörerna	bearbetas	med	
fokus på effektivisering av ytor för kommuni-
kation och uppehåll. I detaljplanearbetet bör 
det inre rummet ges en inte obetydlig bygg-
rätt och även möjlighet att i viss omfattning 
förlägga korttidsparkering där.

I en fortsatt projektering bör materialval som 
koppar och sedumtak utredas närmare och 
alternativ studeras. 

Det är av stor vikt att detaljer i fasad och tak 
utförs med stor noggrannhet och skicklighet 
för	att	projektet	ska	bli	det	fina	tillskott	till	Lid-
köping som det har alla möjligheter att bli.

Perspektiv från Esplanaden.

Fasadutsnitt
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Fasad

Sektion

Torget

Skiss–ljusgården Situationsplan
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2:a PrIS

Torgmöte
Förslagsställare:	Lego	Arkitektur	genom	Mikael	Ekegren,	arkitekt	SAR/MSA	
och Dimitris Z. Vassiliadis, arkitekt MSA.

Ett lågmält förslag som visar ett finstämt 
tillägg i Lidköpings stadsväv. Förslaget 
behåller de röda husen mot Esplana-
den och kompletterar dem med ett antal 
mindre byggnader som innehåller lokaler 
och bostäder. Gestaltningen i förhållan-
de till De La Gardiestaden hanteras väl.

Förslagsställarna	hanterar	skalan	och	kvar-
tersindelningen	på	ett	effektivt	sätt.	Förslaget	
ger ett småskaligt intryck trots relativt stora 
byggnadsvolymer som parkeringsgaraget. 
Både Kopparslagargatan och Stadsdiket är 
tydligt	utläsbara	i	förslaget.	Förslaget	lämpar	
sig väl för en etapputbyggnad. 

Den lilla öppna ytan vid polishusets entré 
blir i förslaget ett intimt svar på att det stora 
Nya Stadens torg fortfarande får dominera i 
stadsbilden. Platsen blir även en utveckling 
av ett mönster som påbörjats med Iqbals 
torg.

Förslaget	till	polishus	uttrycker	myndighets-
byggnad på ett både tydligt och ödmjukt sätt.

Polishusets interiör är korrekt löst utifrån 
lokalprogrammets behov. En ökad kontakt 
visuellt och via öppna samband mellan 
funktioner hade stött polisarbetet bättre. 
Funktionerna	är	lösta	med	en	sådan	preci-
sion	att	det	inte	finns	mycket	elasticitet	och	

Perspektiv  mot sydväst
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Motto: TORGMÖTE

Situationsplan 1:400 (A1)

2

utvecklingsbarhet	i	förslaget.	Förslaget	skulle	
sannolikt växt av en bearbetning i den rikt-
ning som organisationen strävar mot.

Förslaget	har	bevarat	de	röda	stugorna	och	
gjort det till något positivt – stugorna an-
nonserar entrén till staden om än subtilt. 
Det	finns	dock	en	risk	i	att	man	kan	uppfatta	
stugorna som ursprungliga på platsen och 
genom att komplettera dem blir den historis-
ka kontexten otydlig. Om bokalerna inte får 
det innehåll och den funktion som är menat 
riskerar förslaget en del av upplägget. 
 

Perspektiv från Esplanaden

Situationsplan
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DELat 3:E PrIS

Sting
Förslagsställare:	Sweco	Architects	AB	genom	Per-Göran	Hillinge,	arkitekt	SAR/MSA,	 
Jörgen	Hansson,	arkitekt	SAR/MSA,	Henrik	Fogelklou,	landskapsarkitekt	LAR/MSA,	 
Agnieszka	Tolf,	arkitekt	SAR/MSA,	Margareta	Diedrichs,	arkitekt	SAR/MSA.

Ett enkelt och redigt förslag med väl 
lösta funktioner i väsentliga delar och 
som i sin gestaltning med rödfärgade 
träbyggnader mindre starkt ger uttryck 
av offentlighet utan mer hänvisar till sta-
dens tradition med magasinsbyggnader.

Det spaljéförsedda parkeringsdäcket svarar 
inte tillräckligt starkt mot den ambition som 
staden söker för Entré syd. Ambitionen är 
att	söka	andra	vägar	än	de	som	redan	finns	
befästa i kvarteren Pollux och Pomona. Vald 
gestalt kännas främmande i den centrala 
staden men klarar kopplingen till handels-
stråket vid Götgatan. Det föreslagna, gla-
sade trapphuset skulle med fördel kunna 
kombineras med någon publik funktion.

Förslaget	är	relativt	storskaligt	men	man	
hanterar volymerna med sin fasadbearbet-
ning och takgestaltning som anspelar på 
förråds-, magasins- eller lantliga nyttobygg-
nader. Den välarbetade praktiska lösningen 
och organisationen har något förtagit den 
arkitektoniska ambitionen.

Ett enkelt och redigt förslag med väl lösta 
funktioner i väsentliga delar. I sin gestaltning 
med rödfärgade byggnader ger förslaget ett 
mindre starkt uttryck av offentlighet, utan 
hänvisar snarare till stadens tradition med 
magasinsbyggnader.

Perspektiv från Esplanaden
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Perspektiv mot sydväst

Översikt
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DELat 3:E PrIS

Nya Norra Torngatan
Förslagsställare:	BSK	Arkitekter	AB	genom	Peter	Westin,	arkitekt	SAR/MSA,	Petter	Aaro,	Gustaf	Ljungh,	 
arkitekt	SAR/MSA,	Martin	Nilsland,	Torun	Tigerschiöld.

Huvudfasaden mot Esplanaden är enkel 
och sparsmakad med fina referenser 
till det tidiga sextiotalet. Förslaget har 
en väl gestaltad skala både till entrén 
till stadens centrum och till polishuset. 
Förslaget har tre olika delar som har 
var sitt gestaltningsuttryck. Det lätta 
och ljusa polishuset, den rödfärgade 
träarkitekturen mot Götgatan samt den 
väl genomarbetade träkonstruktionen i 
parkeringsdäcket.

Fortsättningen	av	förslaget	väcker	frågor	
både vad gäller parkeringslösningens ge-
staltning med sina röda bodar och den kva-
lité i gestaltning som uppnås på entrétorget.
Förslaget	har	bra	lösningar	på	polishusets	
interiör med bland annat goda arrestlokaler 
och väl fungerande entréfunktion.

Förslaget	har	många	goda	idéer	och	ratio-
nella lösningar i sina delar men håller inte 
riktigt ihop gestaltningsmässigt. Den något 
oklara presentationen lägger stort fokus på 
parkeringsdäckets konstruktion och mindre 
på gestaltningens principer och dess sam-
spel med stadsmiljön.

Perspektiv från Esplananden
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HEDErSomNämNaNDE

Drive in Bike out
Förslagsställare:	LINK	Arkitektur	genom	Alexandra	Adriani,	arkitekt	SAR/MSA,	 
Angelica	Waldh	Rundqvist,	arkitekt	SAR/MSA,	Sofia	Lilja,	arkitekt	MSA,	 
Johanna	Eriksson,	arkitekt	SAR/MSA,	Gjermund	Wibe,	sivilarkitekt,	Martin	Ebert,	sivilarkitekt.

Förslaget erhåller ett hedersomnämnan-
de för ett lovvärt angreppsätt att skapa 
och gestalta nya mönster för transporter, 
resor och rörelser i staden och faciliteter 
som skall stödja ett hållbarare system för 
stadsrörelser.

Förslagsställarna	för	diskussionen	om	en	
ekologiskt hållbarare stadsutveckling och 

visar möjliga lösningar och gestaltningar för 
dessa.	Förslaget	är	innovativt	och	spännan-
de	men	inte	fullt	genomförbart.	Förslaget	tar	
inte fasta på de principer som karaktäriserar 
De La Gardiestadens kvartersindelning. Ett 
torg i detta läge utmed Esplanaden har svå-
righeter att befolkas.

Översikt
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motto FÖrSLaGSStäLLarE 

Uranus Vulcanus Spetz	&	Holst	arkitekter	genom	Roger	Spetz

Solsidan Alex Poulsen arkitekter a/s genom Helene Bekker, Karin Oinonen, 
Isabella Llevian, Sören Juhl Nielsen
Masu Planning aps genom Malin Blomqvist, Sune Oslev, Häli-Ann Tooms

IQ Piotr Slojka, Taras Bodnar

Himlen runt hörnet Tue Traerup Madsen Medarbetare: Lars Myrhöj, Peter Krogh-Hansen, 
Terje Nedergaard, Agnes Nilsson

Vigg Plan- och Byggnadskonst i Lund AB genom Vlade Naumovski 
Medarbetare: Pascal Lauvad, Martin Valind, Matilda Kursis, Anna Medin, 
Malin Bosrup, Douglas Graham, David Södergren, Mikael Bengtsson

Cardo General	Architecture	genom	John	Billberg,	Fabian	Blücher,	Josef	Eder,	
Olof Grip, Erik Persson 
Medarbetare: Kamil Stalmirski, Tomasz Chmielewski

Villakulla Leth & Gori genom Uffe Leth, Karsten Gori. Medarbetare: Stefano Cinus, 
Danila Lampis, Sebastiana Andersen

Sting Sweco Architects AB genom Per-Göran Hillinge, Jörgen Hansson, 
Henrik	Fogelklou,	Agnieszka	Tolf,	Margareta	Diedrichs

Nya Norra Torngatan BSK Arkitekter AB genom Peter Westin, Petter Aaro, Gustaf Ljungh, 
Martin Nilsland, Torun Tigerschiöld

Konstapelns hus Kontoret arkitekter genom Anna Carlsson, Johanna Enhörning 

Vän av Ordning Emil Bäckström, Lina Broström

113355 Emelie Karlsbad Meyer

Levande Lidköping Bodi Karlman

Mötesplats för alla Tranark AB genom Lennart Göransson, Ernesto Gil Wilson, Karin Lind, 
Ulla Lundemo, Johan Özmen, Zsuzsanna Szakacs

Smutt Vegesack Arkitekter AB genom Caspar von Vegesack, Jacob Bellander

Stadsdiket Stock35 genom Tom Mose Petersen. 
Sortsø	Arkitekter	genom	Lasse	Johannesen,	Tobias	Mürsch	och	Mikkel	Nielsen

De	La	Rut Arkitekt Kihlen AB genom Hans Kihlen

Läkt Per Söderberg. 
Medarbetare:	Axel	Wolgers,	Filip	Mesko

Torgmöte Lego Arkitektur genom Mikael Ekegren, Dimitris Z. Vassiliadis

Drive in Bike out LINK	Arkitektur	genom	Alexandra	Adriani,	Angelica	Waldh	Rundqvist,	
Sofia	Lilja,	Johanna	Eriksson,	Gjermund	Wibe,	Martin	Ebert

Cop parmetallic Hållén Arkitekter AB genom Crister Grönberg, Karin Törnguist, 
Ida Högström

Två sidor AG arkitekter genom Björn Lundmark, Katja Manninen
Ombud:	Fredrik	Kihlman	
Ansvarig arkitekt: Anders Gunnedal

La Gardia Walk Mondo	arkitekter	genom	Rune	Börhaug,	Katrin	Lysvret

MZ12L14 Muhsen Zaki

Polisens torg Silvia Las Heras

tacK tILL aLLa tävLaNDE!
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Lidköpings kommun med 38 000 invånare 
och ett vackert läge vid Vänern söker nu 
två centrala medarbetare

• Stadsarkitekt
• Plan- och byggchef
Information om Lidköping www.lidkoping.se

Information om tjänsterna www.matchaledarskap.se


