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Sammanfattning
Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen inbjöd till 
en allmän arkitekttävling om gestaltningen av ”Selmas 
park – Framtidens park”, vid Selma Lagerlöfs torg i stads-
delen Backa, som genomfördes 2015-12-01 – 2016-03-15. 
Tävlingen arrangerades i samarbete med Sveriges Arkitek-
ter och i juryn ingick fem representanter från Göteborg 
Stad och två representanter från Sveriges Arkitekter.

Tävlingsuppgiften var att få fram en grundidé för hela 
Selmas park samt ett mer detaljerat förslag på ett utsnitt 
av den södra delen av parken, som ingår i kommande de-
taljplan. Förslaget ska kunna hålla under lång tid, samtidigt 
som det ska vara flexibelt för framtida förändringar och be-
hov och vara öppet för medborgarnas egna initiativ. Vidare 
ska förslaget för parken vara nytänkande i bemärkelsen att 
parken i sin gestaltning ska locka alla slags människor till 
vistelse och främja möten mellan människor. Genom sin 
gestaltning kan parken bli en attraktion för hela Göteborg.

Tävlingen var öppen för alla och tävlingsspråket var svens-
ka. Tävlingen har genomförts med anonymitet för de 
tävlande. Varje tävlande har gett sitt förslag ett motto för 
identifiering och förslagens förslutna namnsedlar öppna-
des först sedan juryns bedömning avslutats och jury- u t -
låtandet undertecknats.

Sammanlagt lämnades 21 förslag in varav ett kom in för 
sent och har undantagits juryns bedömning. Ytterligare ett 
förslag har under bedömningstiden funnits tillgängligt på 
hemsidor med namn och motto varvid anonymiteten bru-
tits och därmed undantagits bedömning av juryn.

Juryn har utsett följande förslag till 
pristagare och hedersomnämnande. 

1:a pris 400 000 SEK

”BACKA BINDER” 

Förslagsställare: ÅWL Arkitekter 

Resten av prissumman har fördelats mellan följande  
förslag:

2:a pris 150 000 SEK

”TRIPPEL HELIX” 

Förslagsställare: Mareld arkitekter 

3:e pris 100 000 SEK

”SELMAS PARK - EN RÖRELSE GENOM  
LANDSKAP” 

Förslagsställare: Kragh&Berglund 

Hedersomnämnande och 50 000 SEK till två förslag:

”NATUREN I STADEN – STADEN I NATUREN” 

Förslagsställare: Kontekst Arkitekter 

”ELKANS ARBORETUM” 

Förslagsställare: Elin Samuelsson
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Syftet med  
tävlingen
Syftet med tävlingen var att få fram ett förslag som var 
nytänkande och som var väl gestaltat, utvecklingsbart och 
genomförbart. Genom sin gestaltning kan parken bli en 
attraktion för hela Göteborg. Tävlingen syftade även till 
att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget.

Tävlingsuppgiften
Förslaget skulle redovisa en övergripande idé för hela par-
ken, från ravinen i norr till Kyrkåsberget i söder. Förslaget 
skulle också innehålla en mer detaljerad redovisning för 
den södra delen av parken, i enighet med de framtida be-
hov och önskemål som beskrivs i programmet.

Målet var att hitta lösningar som:

• Gör parken till en plats med rikt vardagsliv för alla 
 åldrar men med särskilt fokus på barn och unga.

• Stimulerar till möten mellan människor och blir en  
 plattform för sociala nätverk

• Uppmuntrar till delaktighet och tillfälliga arrange  
 mang.

• Visar att medborgarnas röster har tagits till vara.

• Bidrar till en trygg utemiljö.

Arrangör
Göteborgs Stad inbjöd i december 2015 till denna tävling 
om ny utformning av Selmas Park i stadsdelen Backa i Gö-
teborg. Tävlingen har genomförts i samverkan med Sveri-
ges Arkitekter och som en allmän arkitekttävling i enlighet 
med lagen om offentlig upphandling LOU. 

Tävlingsuppgiften 
och dess  
förutsättningar
Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrevs i ett 
tävlingsprogram som i korthet redogörs för nedan.

Tävlingsområdet
Tävlingsområdet, Selmas Park, ligger vid Selma Lagerlöfs 
torg i stadsdelen Backa på Hisingen i Göteborg. Hela täv-
lingsområdet är cirka 52 400 m2 stort och cirka 900 meter 
långt. Utsnitt delområde, som ska redovisas mer detaljerat 
och som ingår i kommande detaljplan, är cirka 10 650 m2.

Tävlingsområdet sträcker sig från ravinen i norr till Kyrk- 
åsberget i söder. Delar av norra tävlingsområdet utgörs idag 
av parkmark och i söder avslutas tävlingsområdet med  
naturmark i form av Kyrkåsberget. 
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• Gör parken unik och ger stadsdelen ett mervärde och 
 en tydlig identitet.

• Tar vara på platsens befintliga kvaliteter men som 
 också utvecklar nya rumsligheter.

• Visar en parkmiljö som är tillåtande och flexibel och 
 som fungerar över dygnet och över de olika årstiderna.

• Visar hur hela parkstråket kan integreras i omgivning- 
 en och kopplas till befintliga och nya strukturer   
 (torgstråket, idrottshus, Skälltorpsskolan med mera)  
 men ändå utveckla och bevara en egen identitet.

• Samordnar mötesplatser och aktiviteter med rörelser i  
 och till området.

• Visar en parkmiljö som har en tydlig huvudidé men  
 som rymmer eventuella framtida förändringar och  
 behov.

• Visar en medveten behandling och gestaltning, detta  
 gäller också växtmaterialet och grönstrukturen.

• Bidrar till en hållbar parkmiljö ur drift- och under  
 hållsperspektivet.

Inlämnade förslag
Tävlingen  var öppen för alla, oavsett nationalitet. Täv-
lingsspråket var svenska men danska/norska accepterades. 
Inlämningskrav var att ett tävlingsförslag fick omfatta 
högst 4 planscher i format A1. Tävlingen startade den 1 
december 2015. Vid tävlingstidens slut, den 15 mars 2016, 
hade 20 förslag lämnats in. Under bedömningstiden har 
det kommit till juryns kännedom att ett förslag funnits till-

gängligt på hemsidor med namn och motto varvid anony-
miteten brutits och därmed undantagits bedömning.

Material utöver vad som efterfrågats har lämnats utanför 
bedömning.

Utställning
De 20 förslagen har varit utställda i Selma Center vid Sel-
ma Lagerlöfs torg under tiden 4 april till 27 maj (mån-
dag-fredag). Förslagen har också publicerats på projektets 
webbplats och på Sveriges Arkitekters webbplats.

Juryn
Tävlingsförslagen har bedömts av en i förväg utsedd jury 
bestående av:

• Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare  
 Göteborgs Stad, juryns ordförande

• Carolina Högvall, planarkitekt  
 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad

• Inga Blom, administratör på Skälltorpskolan i Backa 
 Lokal representant

• Kristina Hulterström, arkitekt 
 Projektledare Framtidens Selma

• Ylva Offerman, arkitekt 
 Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad 
 Projektledare för utvecklingen av parken
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• Per Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA 
 Utsedd av Sveriges Arkitekter

• Ewa Sundström, landskapsarkitekt LAR/MSA 
 utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare:

• Elisabet Elfström, landskapsarkitekt LAR/MSA   
 Sveriges Arkitekters tävlingsservice

Tävlingsfunktionär:

• Eva-Rut Peterson 
 Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad

Juryn har ytterligare knutit sakkunniga till sig genom:

• Peter Elheim, förvaltning

• Oskar Hägg, kalkyl

• Arvid Törnqvist, planarkitekt

Juryn har även tagit del av synpunkter från besökare på 
utställningen i Selma Center.

ETT STORT TACK TILL ALLA  
TÄVLINGSDELTAGARE!

Juryn vill tacka alla tävlingsdeltagare, inte minst dem av er 
som det inte varit möjligt att belöna. Ert engagemang och 
arbete har gjort bedömningen av förslagen mycket spän-
nande och lärorikt och har tillsammans gett ett underlag 
för fortsatt utveckling av Selmas Park.

Bedömnings- 
kriterier
I tävlingsprogrammet angavs följande kriterier, utan inbör-
des ordning, för bedömning av tävlingsförslagen:

• Arkitektoniska kvaliteter – hög arkitektonisk kvalitet  
 och gestaltning

• Funktion – svara mot det behov och utmaningar som  
 fanns beskrivna i programmet

• Utvecklingsbarhet -  tillmötesgå framtida möjligheter  
 och behov

• Genomförbarhet - ekonomi, möjlighet till rationell  
 drift och skötsel mm

• Nytänkande – en kreativ och attraktiv utformning 

• Social hållbarhet – gynna ett rikt vardagsliv, tillgodose  
 medborgarnas önskemål

Utifrån dessa kriterier har ett flertal delaspekter i förslagen 
studerats och utvärderats:

• Hur väl den nya parken stimulerar till möten mellan  
 människor och blir en social plattform

• Rumsligheter och riktningar

• Fördelning mellan park och hårdgjord mark
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• Hur den nya parken integrerats med omgivningen och  
 kopplats till befintliga och nya strukturer 

• Trygghet 

• Mötet mellan privat och allmän mark

• Visar en parkmiljö med en tydlig identitet men som  
 rymmer eventuella framtida förändringar och behov

Bedömnings- 
processen
Juryn har under bedömningstiden haft fem heldagsmöten.
Samtliga förslag visades för allmänheten under april och 
maj 2016 och har också funnits tillgängliga på projektets 
och Sveriges Arkitekters webbplats.

Juryns generella 
kommentarer
De har varit ett spännande och intressant arbete att läsa in 
alla förslag och arbetet har lett till kreativa diskussioner och 
ställningstaganden i jurygruppen. Under processen har det 
varit viktigt att reflektera över vad som passar i stadsdelen, 
vad stadsdelen har för behov och vad som är funktionellt 
men ändå med en egen identitet. Trygghet och genomför-
barhet, och därmed också skötsel och utvecklingsbarhet i 

framtiden, har också varit  viktiga faktorer.

Ett viktigt bedömningskriterium har varit att Selmas Park 
ska uppfattas som en ny park i stadsdelen och inte som en 
upprustning.  När projektet då har en begränsad budget är 
det en grannlaga uppgift att väga nya föreslagna åtgärder 
mot befintliga kvaliteter.

Juryns  
bedömning
Juryn har under sitt bedömningsarbete utgått från de krite-
rier som finns redovisade i tävlingsprogrammet.  En viktig 
fråga har varit balansen mellan konceptuellt nytänkande 
och ett realistiskt och genomförbart förslag, särskilt i ut-
snitt delområde som ingår i detaljplanen. Där de tävlande 
har hittat en balans mellan program för hela parken och en 
detaljering i den södra delen har juryn bedömt detta som 
framgångsrikt. 

Tävlingsområdet är tänkt som park. Andra typer av stads-
rum, exempelvis torg och hårdgjorda mötesplatser finns i 
andra delar av stadsdelen. En viktig förutsättning i bedöm-
ningen har därför varit att belysa förslagens parkkvaliteter 
och hur de samspelar med omgivningen. 

De flesta förslag har valt att behålla det genomgående strå-
ket i sitt befintliga läge genom parken. Ett av problemen 
med dagens lösning är att det raka stråket inbjuder till 
och skapar konflikter mellan gående, cyklister och mope-
der som buskör. Juryn har bedömt det som värdefullt i de 



8

förslag som hanterat den problematiken med en ändrad 
linjeföring men med bibehållna parkkvaliteter. 

Den befintliga kulvert som löper i nord-sydlig riktning ge-
nom parken är en begränsande faktor som en del förslags-
ställare kanske inte uppmärksammat. Flera förslag föreslår 
träd och planteringsytor i den zonen vilket inte bedöms 
som realistiskt eftersom en sådan lösning är kostbar och 
skulle påverka projektets totala genomförandebudget.

Teman/bärande ideer

Juryn har funnit att många förslag har likheter i sina ut-
tryck. Dessa uttryck kan grupperas efter teman eller bäran-
de idé. Inom temagrupperna finns både stora variationer 
och likheter.

Några förslag har renodlat sina förslag genom att inrymma 
alla funktioner inom ramen för ett formsystem. Liv&Rö-
relse bygger upp sitt förslag med cirklar och Puls - parken 
för folk av alla slag anvsänder ellipsen.

Alla tiders park byggs upp av ett ramverk där triangeln är 
utgångspunkten men som i övrigt styrs av en process- 
beskrivning där allmänheten ska bjudas in att delta och 
påverka, något som i viss mån står i motsats till förslagets 
gestaltning.

Parkstråket som ett stiliserat landskap är även en tydlig 
idégrupp. Det kan handla om att behandla nivåskillna-
der och funktioner i modellering av en yta (Flow, BACKA 
BINDER) och/eller att arbeta med naturinspirerande for-
mer och element (Elkans arboretum, En underbar resa, Sel-
mas park naturen i staden/staden i naturen, Akkas park, SEL-
MAS PARK - en rörelse genom landskap). Det finns också 
några inom denna grupp som utgått från platsens historia 
som nyttoträdgård och förstärkt den hortikulturella karak-
tären i både växtmaterial och arrangemang (FramåtBacka, 
Backa framåt!, Mellan himmel & Jord).

Det finns förslag som arbetat med en variation av teman 
(Mellan himmel och jord, Dåtid Nutid Framtid, TRIPPEL 
HELIX ) och kombinerar geometriska återkommande for-
mer med en förstärkning av den befintliga växtligheten. 

5rum&kök kombinerar samtliga identifierade teman ge-
nom en hårdgjord del med tydlig materialitet, en träd-
gårdsdel benämnd odlingsfältet och en aktivitetsdel med 
funktioner inskrivna i ovala former.

Två förslag (Nessie Selmas sociala stråk, Grön nerv) har valt 
ett element, den blå linjen, men i olika utförande för att 
hålla samman parkens delar.

Ett förslag Lysande har frångått programmet och föreslagit 
byggnader i parkstråket. Juryn anser att det ibland kan vara 
intressant och konstruktivt att ifrågasätta programmets 
innehåll men att det i detta fall inte stödjer stadsdelens 
behov av parkmark och sociala mötesplatser.

Juryns beslut
Sammanvägningar  
och slutsatser

Efter avslutad bedömning har juryn enhälligt kommit 
fram till att BACKA BINDER är det förslag som mest 
övertygande förenar funktionella krav och arkitektonisk 
kvalitet.
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1:a pris

BACKA BINDER  
400 000 SEK 

för att förslagsställaren har skapat en rik och mänsklig 
miljö full av möjligheter och rumsligheter. Juryn rekom-
menderar att det läggs till grund för fortsatt utveckling och 
projektering med anlitande av dess upphovsmän.

Juryn har vidare beslutat att belöna:

2:a pris

”TRIPPEL HELIX”   
150 000 SEK 

för en genomtänkt och tydlig idé med en tidlös park- 
gestaltning.

3:e pris

”SELMAS PARK – EN RÖRELSE  
GENOM LANDSKAP” 
100 000 SEK 

för ett djärvt och nytänkande förslag som visar en spän-
nande gradient mellan stad och natur och natur och stad.

Hedersomnämnande

Juryn ger slutligen hedersomnämnande och 50 000 SEK 
till två förslag:

”SELMAS PARK - naturen i staden/
staden i naturen” 

för sin höga arkitektoniska standard 

”ELKANS ARBORETUM” 

för ett konsekvent genomfört förslag där växtmaterialet 
varit i fokus.

Göteborg den 10 juni 2016

Juryns undertecknande

Helena Bjarnegård  Carolina Högvall

Inga Blom   Kristina Hulterström

Ylva Offerman   Per Andersson

Ewa Sundström

Omdömen om de 
belönade  
förslagen
Uppgifter om förslagsställare är hämtade från förslagens 
namnsedlar, vilka bröts först efter avslutad bedömning.

De belönade förslagen i sin helhet kan studeras och laddas 
ned från Sveriges Arkitekters webbplats:

www.arkitekt.se/tavlingar
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”BACKA BINDER” 
1:a pris  
400 000 SEK
Förslagsställare: ÅWL arkitekter  
genom  Linda Andsberg, Maja Fors-
berg, Maria Bergvall, Martin Andersson 
och Patrik Andersson
Backa Binder utgörs av tre lager; Golvet, Grönskan och 
det Lekbara landskapet. Några få grundelement skapar en 
palett som går att utveckla och förädla och ger en stor vari-
ation. Konceptet är väl förankrat mot platsen och förslaget 
arbetar mycket medvetet med det som framkommit i dia-
logen med backaborna och har tillgodosett önskemål om 
aktiviteter, mötesplatser och trygghet.

Selmas park får ett sammanhållet grönt stråk som förstärks 
av det förenande golvet, markbeläggningen, som tillåts va-
riera i linjeföring och form för att hålla sej fritt mot den 
omgivande befintliga bebyggelsens raka kanter. I golvet 
skapas sekvenser av rum med varierad skala som skapar en 
flexibilitet och utvecklingsbarhet som är raffinerad.

Där stadsdelens nya torgstråk mynnar i Selmas Park fö-
reslås ett Entrétorg som en grön fond som är öppet och 
överblickbart med en flexibilitet som främjar aktiviteter 
över årstid och dygn.

Det nya entrémotivet med höga bokstäver blir ett kraftfullt 
tillägg som skapar en identitet för hela området.

Utanför det som idag är bibliotek föreslås ett socialt rum 
där bebyggelsens bottenvåningar och entréer kan berika 

platsen. Här finns en väl tilltagen vattenyta som tillsam-
mans med träden skapar ett lugn.

Norr om biblioteket förstärks den befintliga kullen och ut-
vecklas till en spännande lekmiljö som kommer att kunna 
bli en ny attraktiv målpunkt för alla barn och unga i om-
rådet.

Backa Binder förenar funktionella krav med arkitektonisk 
kvalitet och skapar på ett elegant sätt en rik och mänsklig 
miljö full av möjligheter och rumsligheter. Formspråket är 
säkert och förslaget har en sammanhållen identitet.

Förslagsställarna vågar luta sej mot grönskan som ett vik-
tigt element och skapar medvetna gröna siktlinjer som 
förstärker upplevelsen av parkrummet. Växtmaterialet är 
valt för att spegla årstidernas växlingar och tydliga gränser 
skiljer privata uteplatser från offentlig mark.

Backa Binder är ett robust förslag med en fin detaljering 
som går att genomföra i etapper och tål att förändras över 
tid men ändå ha kvar sin karaktär.

I det fortsatta arbetet ser juryn utvecklingsmöjligheter att 
ytterligare förstärka karaktären av parkstråk och addera fler 
funktioner.
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”TRIPPEL HELIX” 
2:a pris  
150 000 SEK
Förslagsställare: Mareld landskaps-
arkitekter AB genom Oskar Ivarsson, 
Fanny Davidsson, David Gough och 
Linda Sandin
Förslaget har utgått från en designstrategi som dom kall-
ar Trippel Helix och som består av tre bärande element: 
landformer, vatten och multistråket. Strukturen har som 
huvudsyfte att ge ett starkt och tydligt formspråk och ska-
pa förutsättningar för former, strukturer och platser.

Landformerna är tydligt avläsbara långsträckta kullar som 
ska länka de olika rummen med varandra och förstärka och 
stötta rumsbildningen.

Vattnet föreslås vara den länkande rörelsen som löper ge-
nom hela parkstråket från de hårdgjorda ytorna i söder, ge-
nom parken till ravinen och vidare mot Göta Älv.

Multistråket löper genom hela parken och består av ett 
slätt hårdgjort material som varierar i bredd beroende på 
behov. I de norra delarna mot ravinen är det en kombine-
rad gång och cykelstråk medan det i de södra delarna löper 
från fasad till fasad.

Trippel Helix är ett elegant förslag med en klassisk park- 
gestaltning. Promenadvägarna och växtligheten skapar 
svepande linjer och fina rumsligheter som kan aktiveras 
och programmeras. Den tidlösa gestaltningen komplette-
ras i text med resonemang om social hållbarhet, samverkan 
och ekologi.

Gestaltningen övertygar på en övergripande nivå med en 
genomtänkt och tydlig idé och har en programförklaring 
som är tilltalande men juryn hade önskat en mer detaljerad 
gestaltning, främst i de södra delarna.
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Förslagsställare: Kragh&Berglund ge-
nom Kerstin Fogh Harboe, Anna Katri-
ne Jensen, Ida Kirkegaard Christensen, 
Ana Rita Fernandes, Jonas Berglund, 
Hans Kragh och Maria Höök

Förslaget finner sitt motiv i Backas omgivande natur,   
i Bohusläns hedar, kustlandskap och skogar.

I söder förstärks Kyrkåsbergets barrskogskaraktär för att 
övergå i fritt placerade lövträd som bildar en lövskog ut-
anför den nya sporthallen som följs av kusten med klippor 
och vatten utanför biblioteket. Norr om biblioteket skapas 
ett hedlandskap där markbeläggningen brutits upp och 

som rymmer plats för tillfälliga events och en multiscen. 
Kusten övergår i en mer kultiverad köksträdgård innan 
lövskogen kommer tillbaka med plats för skate, fotboll och 
streetbasket. I norr avslutas stråket i ravinen som komplet-
terar de befintliga träden och skapar en skog med plats för 
lek. Genom hela parken löper den gula promenadslingan 
som beskriver den genaste vägen.

Selmas park – en rörelse genom landskap är ett djärvt 
och nytänkande förslag. Illustrationerna är suggestiva och 
spännande. Förslaget bygger på ett helhetsgrepp där de oli-
ka delarna är beroende av varandra för förståelsen.

Juryn är tveksam till delar av förslagets genomförbarhet 
men vill ändå premiera den konsekvent genomförda idén.

”SELMAS PARK – EN RÖRELSE   
GENOM LANDSKAP”  
3:e pris  
100 000 SEK
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”ELKANS  
ARBORETUM”     
50 000 SEK
Förslagsställare: Elin Samuelsson och 
Helena Eriksson 

Ett konsekvent förslag som kittlar sinnena där växtmateri-
alet varit i fokus och som genomfört skulle ha ett helt eget 
uttryck och vara en fantastisk miljö att vistas i.

”SELMAS PARK - 
naturen i staden/
staden i naturen”    
50 000 SEK
Förslagsställare: Kontekst Arkitekter 
genom Avlaja Torbensdatter Hermann, 
Stefan Jesper Gründl och Magnus 
Thiemer Jensen
Ett arkitektoniskt mycket väl gestaltat förslag med ett 
spännande grepp där en sammanflätning av natur och be-
läggning skapar en slags urban natur i ett starkt formspråk.

Hedersomnämnande
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Selmas park - en rörelse 
genom landskap

Kragh&Berglund Kerstin Fogh Harboe, 
Anna Katrine Jensen, 
Ida Kirkegaard Christen-
sen, Ana Rita Fernandes, 
Jonas Berglund, Hans 
Kragh och Maria Höök

SELMAS PARK - Naturen 
i staden, staden i naturen

Kontekst arkitekter Avlaja Torbensdatter 
Hermann, Stefan Jesper 
Gründl och Magnus Thie-
mer Jensen

GRÖN NERV Trädgårdsmästar´n Per Christenson

Backa framåt! Topia landskapsarkitek-
ter AB

Anna Norén, Linus Fre-
driksson och Erik Hansén

FramåtBacka Wi landskap AB Åsa Wilke, Sofia Sjödin 
och Marie Vikström

EN UNDERBAR RESA Worksonland arkitektur 
og landskap AS

Elisabeth Sjödahl, Jordi 
Marset och David San-
chez

AKKAS PARK Ionna Lou Olsson Ionna Lou Olsson

Nessie - Selmas sociala 
stråk

Anna Lindbom Anna Lindbom, Ida Roos, 
Hediv Sack och Amanda 
Söderman

Selmas Park 5 rum och 
kök

SWECO Architects AB Thorbjörn Andersson, 
Henrik Fogelklou, PeGe 
Hillinge, Margareta 
Diedrichs och Anna Jons-
son

Lista över bedömda förslag
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Mellan himmel och jord Uniqa förskolor och lek-
platser AB

Anna Magnusson

Puls - parken för folk av 
alla slag

JAMA 3.0 Jessica Appelblad och 
Maria Andersson

Elkans arboretum Elin Samuelsson Elin Samuelsson och He-
lena Eriksson

Flow Bagh arkitektur AB Marta Strand, Elise Eriks-
son och Irmeli Strand

Dåtid, Nutid, Framtid Tegnestuen T2 Tue Teiner Elskær

TRIPPEL HELIX MARELD landskap AB Oskar Ivarsson, Fanny 
Davidsson, David Gough 
och Linda Sandin

BACKA BINDER ÅWL Arkitekter AB Linda Andsberg, Maja 
Forsberg, Maria Bergvall, 
Martin Andersson och 
Patrik Andersson

Alla tiders park WSP Sverige AB Kerstin Lönnhag, Hanna 
Lönnqvist, Anna Alm-
qvist, Adam Augustsson, 
Tobias Pålsson, Daniel 
Sevo, Helene Sandu-
ng, Lisa Carlsson och 
Eva-Johanna Isestig

Liv & Rörelse F&L Linnéa Randhem

Lysande Novarc AS Ilya Shepelenko





www.selmastad.se
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