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Ett litet, litet hus på en mycket liten bit jord. Ett bo att trä på 
kroppen för att vara ifred, en koja att bjuda in vännerna till, ett torn att 
träffa sin käraste i. Jag är rik, kan du säga. Allt det här är mitt, från det 
lilla, lilla golvet ända upp till stjärnorna. 
 
 Trädgårdsmässan strävar efter att vara en part i diskussionen om den svenska 
trädgården idag. Vi vill inspirera alla med trädgård - villaägare, kolonister, 
balkongägare och sådana som ännu bara har sina trädgårdsdrömmar. En viktig 
del av trädgården är dess byggnader. För att stimulera diskussionen och bidra till 
ett bredare utbud av trädgårdsbyggnader utlyser Sollentunamässan en allmän 
arkitekttävling tillsammans med arkitektorganisationerna SAR, SIR och LAR, 
tidningen Hus och Hem och Jabo Wood Products AB. 
 
Vi söker en byggnad som gärna har sina rötter i den svenska traditionen, men 
har ett modernt formspråk. Byggnaden ska vara flexibel och kunna användas 
efter ägarens behov som kolonistuga, trädgårdsbod, gäststuga, tänkarstuga eller 
lusthus. Byggnaden ska uppfylla Plan- och bygglagens bestämmelser för en s.k. 
Friggebod, d.v.s. max 10 kvm byggnadsarea och max 3 m nockhöjd, och 
utformas för serietillverkning. Ny teknik, smarta lösningar och ekologiskt 
hållbara material uppmuntras. Konstruktion och utformning som möjliggör en 
rationell produktion och ett överkomligt pris likaså.  
 
Vinnare koras på Trädgårdsmässan 2003. Då kommer det vinnande förslaget att 
byggas upp och finnas till beställning på mässan. Vi planerar också att visa ett 
urval av de insända bidragen i modellform. 
 
TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 
Tävlingen är en allmän tävling i ett steg, öppen för alla, oavsett nationalitet. 
Tävlingsförslag skall vara utfört på svenska.  
 
JURY 
Karin Berglund  trädgårdsjournalist och författare 
Carl-Axel Fall  chefredaktör Hus & Hem 
Tommie Karlberg  marknadschef Jabo Wood Products 
Birgitta Sandström Lagercrantz Trädgård/ Sollentunamässan 
Stina Larsson  arkitekt, utsedd av SAR/SIR/LAR 
Natascha Racki  arkitekt, utsedd av SAR/SIR/LAR 
 
JURYNS SEKRETERARE 
Birgitta Sandström Lagercrantz 
Juryn äger rätt att tillkalla sakkunnig expertis som rådgivare. 
 
TÄVLINGSFUNKTIONÄRER 
Cecilia Belin, 
Trädgård Sollentunamässan 
tel: 08-506 650 09 fax: 08 506 652 25 
adress: Sollentunamässan 
Box 174 191 23 Sollentuna 
cecilia.belin@massan.com  
 

mailto:cecilia.belin@massan.com


Thomas Nordberg, 
(SAR:s Tävlingsservice, 
tel: 08-679 27 67, fax: 08-611 49 30 
thomas.nordberg@sar.se) 
 
fr o m 1/7 2002: 
Sveriges Arkitekter 
Tel: 08-5055 77 41; fax 08-5055 77 05 
thomas.nordberg@arkitekt.se 
 
Alla kontakter, frågor etc, angående tävlingen skall alltid riktas till 
tävlingsfunktionären. Tävlande får ej ta direkt kontakt med juryledamot för 
frågor angående tävlingen. 
 
PRISSUMMA 
Prissumman är 75 000 SEK. Vinnaren kommer även att bjudas på en resa till 
Chelsea Flower Show i London. 
För belönad förslagsställare som är mantalsskriven 
i Sverige och som saknar F-skattesedel kommer preliminär skatt och avgifter att 
dras före utbetalning. 
 
TÄVLINGSFRÅGOR 
Frågor om tävlingens uppgift och förutsättningar kan ställas via post eller e-post 
till tävlingsfunktionären senast 2002-08-16. Tävlingsfrågor och juryns svar, 
liksom övrig 
information riktad till de tävlande, kommer att publiceras på Trädgårdsmässans 
hemsida, www.tradgard.massan.com. 
 
TÄVLINGSFÖRSLAGET 
Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga 
handlingar skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
Tävlingsförslaget skall vara monterat på kartong eller liknande i liggande A3-
format 
och får omfatta högst 2 planscher. Handlingar utöver dessa kommer att tas 
undan från bedömning och utställning. Modell tas ej emot. 
 
TÄVLINGSFÖRSLAGET SKALL REDOVISA: 
• Plan, sektion och fasader, skala 1:50 
• Illustrationer som visar möjliga användningar 
av byggnaden 
• Konstruktiva detaljer av betydelse 
• Ett perspektiv 
• Kort teknisk beskrivning 
 
INLÄMNING 
Senast 2002-09-15 skall tävlingsförslaget vara inlämnat till allmän befordran, 
adresserat till:  
Cecilia Belin, Sollentunamässan 
Box 174, 191 23 Sollentuna 
Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med 
”Namnsedel” och förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om 
namn på förslagsställaren och eventuell medarbetare samt adress till vilken 
obelönat förslag ska återsändas. 
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OBS! Samtidigt ska kvitto, märkt med förslagets motto, som visar inlämningsdag 
översändas separat till tävlingsfunktionären. På detta kvitto skall även anges ett 
telefonnummer där kontakt kan nås med förslagsställaren under bevarad 
anonymitet, t ex i fall att tävlingsförslaget inte kommit fram. 
 
FÖRSÄKRING 
Tävlingsförslagen kommer ej att försäkras, skicka därför inga originalhandlingar.  
 
BEDÖMNING OCH UTSTÄLLNING 
Tävlingens resultat och vinnare kommer att offentliggöras vid Trädgårdsmässan 
2003 då även det vinnande förslaget kommer att visas i full skala och finnas för 
beställning. 
Mässan planerar även att kunna visa ett urval av tävlingsförslagen i modellform.  
 
PUBLICERING 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre 
veckor efter det att tävlingens resultat offentliggjorts. Tävlingen och dess 
resultat kommer att publiceras i Hus & Hem under våren 2003. All publicering av 
tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. 
 
ÄGANDERÄTT, UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till penningbelönade 
tävlingsförslag. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller 
nyttjanderätten till sina förslag. Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i 
väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren. 
 
UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN 
Arrangörerna kommer att verka för att vinnande förslag utvecklas för 
serieproduktion. Förutsättning är att överenskommelse kan träffas med 
förslagsställaren om de ekonomiska villkoren för nyttjanderätten till förslaget. 
 
RETURNERING AV FÖRSLAG 
Förslag som ej belönats eller köpts in kommer att eftersändas till respektive 
förslagsställare senast tre månader efter det att tävlingsresultatet offentliggjorts. 
 
TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE 
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma 
”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet 
anger annat. Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar 
för tävlingens genomförande. 
Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande 
av SAR, SIR och LAR. 


