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Sveriges Arkitekter Östergötland  
Styrelsemöte Protokoll 2 2021  
Telefonkonferens 
 
Punkt 1 – 4 : 2021-01-20 17:30 
Punkt 5 – 13: 2021-02-02 kl 19:30 
 
Dagordning 
Närvarande: Tomas Nyström, Arvid Söderholm, Tina Bosnjak Erixon,  
Martin Heidesjö, Thyra Häggstam 

  
1. Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Tina utses till justerare.  
 
3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll från 11 januari lades till handlingarna.  

4. Ansvarsfördelning inför årsmötet:· 

Handlingar 

Protokollen ska signeras och verksamhetsberättelse skrivas. Arvid ansvarar för detta, hälften av 
protokollens underskrifter är redan insamlade. 

Martin har upprättat förslag till budget. Denna, samt den ekonomiska redogörelsen, ska lämnas till 
revisorerna innan sportlovet, senast vecka 6. 

Kallelse 

Tomas har skrivit ett utkast till nyhetsbrev/inbjudan. Thyra gör layout med bild. 

Tina ansvarar för att lägga upp på hemsidan. 

Thyra lägger upp på facebook. Dubbla länkar ska ingå pga. två möten: medlemmar ska få båda. 
Allmänheten ska bara bli bjuden till prisutdelningen. Detta är viktigt för att upprätta röstlängden 
dvs. att endast medlemmar ska delta på årsmötet. I kallelsen hänvisar vi till flik på hemsidan där 
endast medlemmar kan komma in och där ska länken till årsmötet finnas. Tid för prisutdelning 
17:30-18:15, årsmöte 18:30 med tid för en bensträckare mellan. Inbjudan ska skickas senast 10 
februari. 

Anders Regnell på Sveriges Arkitekter  hjälper till med att lägga in på hemsidan. 

Avslutande av verksamhetsåret inför årsmötet 

Tomas har kontaktat revisorerna, Sandra Cabral och Cristina Danielsson.  

Arvid ska skicka protokollen när de är fullständigt påskrivna och begära revisionsberättelse. 

Martin ska skicka kassabok med verifikationer, kassarapport.  

Tomas har kontaktat valberedningen dvs. Susanne Appelberg och Pernilla Wiman. Vi är i behov av 
nytt folk till styrelsen. Tre av fem ledamöter ska sluta i styrelsen. Förutom ledamöter till styrelse 
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ska även ledamöter till prisjury, revisorer, valberedning, samt val av stämmodelegater väljas. Vi 
gör reklam i utskicket för deltagande i styrelsen och engagemang i föreningen.  

Tomas har kontaktat prisjuryn, senast den 15 februari ska de lämna ifrån sig ett resultat angående 
arkitekturpriset. Tomas och Martin är lediga vecka 8.· Martin har kontaktat firmor för framställning 
av plakett och diplom. 
 
Körschema för hela arrangemanget den 4 mars kommer att skickas ut till berörda. (Tomas)  
 
5  Program vt 2021 – ht 2021 

Avklarat program 2020 
- Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 

5 mars 2020 i Linköping. (Styrelsen och prisjuryn) 
- 2 december: Nomineringsmöte Östergötlands Arkitekturpris, Linköping  
Kommande program: 
-  4 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
Kommande program, uppslag: 

- Vallastaden, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, samt ”hur blev 
det i Vallastaden?”  

- Socialt hållbart byggande  
- Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Eventuellt slå samman med föregående 

programpunkt.  
- Motala 
 

7 Ekonomi 
Det finns ca 126 000 kr på banken. Vi har gjort av med strax över 10 000 kr i år pga. eftersläpande 
fakturor för annonser.  
 
8 Kommunikation 

- Skjuts upp tills efter konstituering av ny styrelse. 
- Hemsidan 

9 Östergötlands arkitekturpris  
- Folder: arbetet kommer att fortsätta efter årsmötet 

(Martin och Tomas)  
 
10 Sveriges Arkitekter centralt 
Ny ordförande.  
 
11 Övriga frågor  
Till verksamhetsberättelsen: Vi har utvecklat spridning av information genom digitala kanaler för att 
involvera medlemmar. Mentimeterresultat gav förslag på aktiviteter och föreläsningar bland annat.  
   
12 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte: onsdagen den 17 februari kl. 17:30. 
 
13 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 

Tomas Nyström     Arvid Söderholm 
ordförande      sekreterare 

 
 

 
Tina Bosnjak-Erixon   
justerare    
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Uppslag till kommande program 
Uppslag sedan tidigare: 

 Magnentus, inredningar 
 Nya visualiseringstekniker 
 Internationella utblickar 
 Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
 Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
 Kulturytefaktor  

 
 



 
 

 

Konstituerande styrelsemöte, Sveriges Arkitekter Östergötland  
Protokoll 3/2021, 2021-03-24 
Telefonkonferens 
 
Närvarande: Tomas Nyström, Martin Heidesjö, Tina Bosnjak Erixon, Amanda Söderling, 
Simon Tell. Mats Andersson har anmält förhinder. 
  
1 Mötets öppnande 
Tomas förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Amanda valdes till justerare. 
 
3 Årsmötesprotokoll 
Årsmötesprotokoll från 4 mars 2021 fastställdes med mindre justeringar.  
 
4 Styrelsens konstituering 
Till årsmötet 2022 beslutades styrelsen ha följande sammansättning: 
 
Ordförande:  Tomas Nyström 
Sekreterare:  Tina Bosnjak Erixon 
Kassör:  Martin Heidesjö 
Övriga ledamöter: Amanda Söderling 
   Simon Tell 
   Mats Andersson  
 
Tomas Nyström och Martin Heidesjö äger rätt att teckna föreningens firma var för sig. 
 
5 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon   Tomas Nyström  Amanda Söderling 
sekreterare    ordförande   justerare 



 

 

Sveriges Arkitekter Östergötland 
Styrelsemöte 4, 2021-03-24 kl 18:00 
Plats: Distansmöte via programvaran Google Meet 
 
Protokoll 
Närvarande: Tomas Nyström, Martin Heidesjö, Tina Bosnjak Erixon, Amanda Söderling, Simon 
Tell. Mats Andersson har anmält förhinder. 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Amanda valdes till justerare. 
 
3 Föregående protokoll 
Protokoll 2/2021 är justerat och färdigt. Tomas skickar föregående protokoll. 
 
4 Ansvarsfördelning, evenemang 
Martin inledde med resumé om tidigare verksamhet i föreningen: fysiska träffar i form av 
föreläsningar, visningar, arkitekturpriset, lunchträffar etc. Antalet deltagare och aktiviteter 
har varit blandat. Har också varit samarbeten t.ex. ”pecha kucha” med Svensk Form. 
 
Årsmötet vänder sig enbart för medlemmar; i övrigt har arrangemang oftast varit öppna 
även för allmänheten.  
 
Hur har vi gjort med att förmedla arkitekturfrågor till allmänheten? Och opinionsbildning? Vi 
har haft med Arkitekturupproret vid något event, vilket var intressant. 
 
Sociala media ger oss möjligheter att nå ut till fler. Vi har Facebook- och instagramkonto. 
 
Vi bör fortsätta diskussionen om hur vi vill arbeta på kort sikt under rådande restriktioner 
och på lång sikt när läget förbättras. 
 
5  Program vt 2021 – ht 2021 

Avklarat program 2021 
-  4 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
 
Kommande program: 
Arrangemang ska genomföras utomhus under vårterminen på grund av covid-
restriktioner. Följande aktiviteter är aktuella: 
 
- v. 17, onsdag 21/4 – Nykvarnsholmen i Linköping. Visning utomhus, förslagsvis i 

mindre grupper som vandrar mellan olika stationer och med möjligheter till avstånd: 
konst, historia, trappan, belysning (8 personer per station?). Bra högtalare kan 
behövas. Föranmälan är obligatorisk. Visningen kan förlängas till vandring runt 
Stångån. Andra projekt runt Stångån har nyligen genomförts eller är under arbete. 
Ansvarig: Amanda 

- v. 20-21, tisdag 18 el 25 maj - Sylten i Norrköping, stadsvandring. Arbete med 
manus för stadsvandringar i området pågår på kommunen med fokus på det som 
finns och det som har funnits. Ska också tas fram en vision och strategi för Sylten 
under året. Picknick i det gröna på Syltenberget? Ansvarig: Martin + Simon 



2 
 

 

- v. 25, tisdag 22/6 – Vallastaden i Linköping, visning av parkerna som är 
nominerade till Landskapsarkitekturpriset: Broparken och Paradiset. Kontakt 
angående Broparken: Charlotta på White. 

 
Alla får fundera vidare på aktiviteter till hösten. 
 
Övriga förslag: 

- Vallastaden, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, samt 
”hur blev det?” 

- Träbyggnader - finns iValla i Vallastaden. I Norrköping finns det hus i Rambodal, 
nyligen färdigt. Pågår bygge i Sandtorp. 

- Östra promenaden - projektet med utbyte av träden. En annan fråga som är 
intressant, flyttning av stora träd istället för att bara hugga ner dem? Finns exempel 
på flytt av träd i Göteborg. 

- Socialt hållbart byggande  
- Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Eventuellt slå samman med 

föregående programpunkt.  
 
6 Ekonomi 
Martin har några utbetalningar att göra. Ekonomin samma som presenterades vid 
årsmötet. 
 
7 Kommunikation 
Framöver annonsera ut att vi ska ha de tre aktiviteterna. Internt utskick till medlemmarna 
samt på webbsidan. Deltagande från allmänheten behöver diskuteras. 
 
8 Östergötlands arkitekturpris 
Martin ordnar plakett och diplom till vinnaren 2020, Nykvarnsholmen. 
 
9 Sveriges Arkitekter centralt 
Inget anmält. 
 
10 Övriga frågor  
Inget anmält. 
 
11 Nästa möte 
Onsdagen den 7/4 kl.18, Tina skickar inbjudan till Google Meet. 
 
12 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon   
sekreterare 
 
 
 
Tomas Nyström   Amanda Söderling 
ordförande    justerare  
 
 
 



 

 

Uppslag till kommande program 
Sedan tidigare: 

● Magnentus, inredningar 
● Nya visualiseringstekniker 
● Internationella utblickar 
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
● Kulturytefaktor  

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

● Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra 
delar av landet 

● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det 
går. 

● Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, 
kommunrepresentanter om intressanta aktuella projekt och forskning. 

● Susanne Appelberg:: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
● Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? 

någon slags föredrag 
● Mats andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda 

föreläsningar från Chalmers? 
● Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet 

klarat/inte klarat sig efter en tid.... 
● Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från 

någon ansvarig från projektet.  
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv 

Garvaren. 
● Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 



 
 

 

Styrelsemöte 5, 2021-04-07 kl 18:00 – 19:30 
Plats: Distansmöte via Google Meet 
 
Protokoll 
Närvarande: Tomas Nyström, Martin Heidesjö, Tina Bosnjak Erixon, Mats Andersson, 
Amanda Söderling, Simon Tell 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Mats valdes till justerare. 
 
3 Föregående protokoll 
Protokoll 3 respektive 4 från 24/3 godkänns och läggs till handlingarna. 
 
4 Ansvarsfördelning, evenemang 
Inget anmält. 

 
5  Program vt 2021 – ht 2021 

Avklarat program 2021 
-  4 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
 
Kommande program vårterminen 2021 enligt möte 4: 
- 21 april på kvällen – Nykvarnsholmen i Linköping. Visning utomhus, förslagsvis i 

mindre grupper som vandrar mellan olika stationer och med möjligheter till avstånd. 
Nästa steg: Skicka info via nyhetsbrev och på hemsidan till alla medlemmar. 
Amanda skriver förslag på nyhetsbrev, bollar vid behov, Tina förmedlar färdigt 
förslag till kansliet. I nyhetsbrevet ska finnas info om: tid, plats samt samlingsplats, 
innehåll, anmälan, förbehåll om corona-restriktioner. 
Förslag på upplägg: två grupper på 8 personer/grupp, en grupp börjar förslagsvis 
kl.18:30, nästa grupp kl.19:00. Amanda kollar med guiderna förutom Linda, vem 
mer som kan vara med, och mailar dem snarast. Amanda kollar om Linda tycker att 
högtalare behövs, och i så fall om hon kan ta med en egen. Amanda stämmer av 
med övriga styrelsen via e-post,  förslagsvis på fredag 
Ansvarig: Amanda + Tina 
 

- 18 eller 25 maj - Sylten i Norrköping, stadsvandring. Arbete med manus för 
stadsvandringar i området pågår på kommunen med fokus på det som finns och det 
som har funnits. Ska också tas fram en vision och strategi för Sylten under året. 
Picknick i det gröna på Syltenberget?  
Ellen Holtermann Wiig, kommunens stadsantikvarie, kan guida. 
Ansvarig: Martin + Simon 
 

- 22 juni – Vallastaden i Linköping, visning av parkerna som är nominerade till 
Landskapsarkitekturpriset: Broparken och Paradiset (som vann). Kontakt angående 
Broparken: Charlotta på White? Amanda kollar kontaktpersoner med Linda när hon 
pratar med henne. 
Ansvarig: Tina  
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Förslag till program för höstterminen 2021 
Höstens program hanteras vid kommande möten. Några förslag från listan 
diskuterades och fortsatt diskussion kommer att ske. Tina kan höra sig för om 
samarbete med Cnema i höst skulle kunna vara intressant, för visning av filmer.  

 
6 Ekonomi 
Martin redovisar det ekonomiska läget som ser bra ut, vi har inte använt något ännu. 
 
7 Kommunikation 
Tina lägger till Simon som administratör för föreningens konto på Facebook. 
 
8 Östergötlands arkitekturpris 
Martin jobbar vidare med plaketten. 
 
9 Sveriges Arkitekter centralt 
Ett antal tjänster sägs upp. Vi vet inte hur det påverkar t.ex. kansliet.  
 
10 Övriga frågor 
Inget anmält. 
 
11 Nästa möte 
Tisdagen 4/5 kl.18-19, Tina skickar inbjudan till Google Meet. 
 
12 Mötet förklarades avslutat. 
 
 
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon 
sekreterare 
 
 
 
 
Tomas Nyström      Mats Andersson 
ordförande      justerare 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

Uppslag till kommande program  
(fet text: urval aktuellt inför ht 2021, avhängigt av smittläget) 
Sedan tidigare: 

● Vallastaden, bebyggelsen, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, 
samt ”hur blev det?”  

● Socialt hållbart byggande  
● Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Eventuellt slå samman med 

föregående programpunkt. 
 

Sedan ännu tidigare: 
● Magnentus, inredningar 
● Nya visualiseringstekniker 
● Internationella utblickar 
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  

Konstmuseet har utställning om inre hamnen fram till 26 september 2021. 
● Kulturytefaktor 

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

● Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra 
delar av landet 

● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det 
går. 

● Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, 
kommunrepresentanter om intressanta aktuella projekt och forskning. 

● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
Går det att få till ett samarbete med Cnema, och visa filmer ibland? Tina kan ta en 
kontakt med Johan Karlsson. 

● Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? 
någon slags föredrag 

● Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få 
använda föreläsningar från Chalmers? Mats kan forska lite i det. Martin skickat länk till 
Mats, Chalmers play. 

● Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet 
klarat/inte klarat sig efter en tid.... 

● Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från 
någon ansvarig från projektet.  

● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv 
Garvaren. 

● Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 



  

Styrelsemöte   6,   Sveriges   Arkitekter   Östergötland,   2021-05-04   kl   18:00   -   19:00   
Plats:   Distansmöte   via   Google   Meet   

  
Protokoll   
Närvarande:   Tomas   Nyström,   Martin   Heidesjö,   Tina   Bosnjak   Erixon,   Mats   Andersson,   Simon   Tell   
Meddelat   förhinder:   Amanda   Söderling   

    
1   Mötets   öppnande  
Ordföranden   förklarade   mötet   öppnat.   

  
2   Fastställande   av   dagordning   
Dagordningen   fastställdes.   Simon   valdes   till   justerare.   

  
3   Föregående   protokoll   
Protokoll   nr   5   från   7/4   godkänns   och   läggs   till   handlingarna.   

  
4   Ansvarsfördelning,   evenemang   
Tina   fixar   administratörsbehörighet   till   Facebook-konto   till   Simon.   

  
Kvarstår   för   Tomas   att   skicka   blommor   till   avgående   styrelsemedlemmar.   

  
5    Program   vt   2021   –   ht   2021   

  
Avklarat   program   2021   
-     4   mars :    Årsmöte   samt   utdelande   av   Östergötlands   arkitekturpris   
- 21   april:   Nykvarnsholmen   i   Linköping.     

  
Tas   med   i   verksamhetsberättelsen.   Tomas   mailar   info   om   antal   deltagare   etc.   
  

Kommande   program   enligt   möte   4:   
- 25   maj   -   Sylten   i   Norrköping ,   stadsvandring.   Arbete   med   manus   för   

stadsvandringar   i   området   pågår   på   kommunen   med   fokus   på   det   som   finns   och   
det   som   har   funnits.   Ska   också   tas   fram   en   vision   och   strategi   för   Sylten   under   året.   
Någon   picknick   går   inte   att   anordna   p.ga.   restriktionerna.   Depå-stopp   med   enkel   
förtäring/kaffe   med   corona-avstånd.   
Martin/Simon   gör   ett   utskick   denna   vecka   (v.18).   Anmälning,   ev   kunna   flytta   fram   
eventet   till   juni   (Vallastaden   får   flyttas   fram).   Liknande   upplägg   som   vid   
Nykvarnsholmen   med   flera   grupper   med   avstånd   mellan   besökarna.   
Ansvariga:   Martin   +   Simon   

- Flyttat   till   augusti   –   Vallastaden   i   Linköping,    visning   av   parkerna   som   är   
nominerade   till   Landskapsarkitekturpriset:   Broparken   och   Paradiset.   Kontakt  
angående   Broparken:   Charlotta   på   White   alternativt   via   Linda   Moström/beställaren.   
Ansvariga:   Tomas   +   Tina   

  
7   Ekonomi   
Inbetalning   från   medlemsavgifter   kommer   i   maj.   Kassan   innehåller   ca   120   000   kr.   

  
  

  

http://www.apple.com/se
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8   Kommunikation   
Vi   har   blivit   erbjudna   utbildning   i   apsis   (verktyg   för   utskick   av   nyhetsbrev),   Tina   bokar   
möte   med   Nina   innan   hon   avslutar   sin   tjänst.   Simon,   Tina,   +   någon   mer   går   utbildningen.   

  
Tina   kollar   med   Thyra   instagram-konto   +   ev   andra   kanaler   som   vi   har.   Kollar   om   Thyra   
fortsatt   ska   vara   med   som   administratör.   

  
9   Östergötlands   arkitekturpris     
Martin   ansvarar   för   att   leverera   priset.   

  
10   Sveriges   Arkitekter   centralt   
Nina   Maanmies   på   kansliet   slutar.   Kan   bli   svårare   för   oss   att   få   hjälp   från   kansliet   i   
framtiden.   

  
11   Övriga   frågor    
Inget   anmält.   

  
12   Nästa   möte   
Avstämningsmöte   17/5   kl.18.30   
Styrelsemöte   1/6   kl.18   

  
13   Mötet   förklarades   avslutat.   

  
  
  
  
  

Tina   Bosnjak   Erixon   
sekreterare   
  
  
  
  

Tomas   Nyström   Simon   Tell   
ordförande justerare   

  
  
  
  

    

  



  

Uppslag   till   kommande   program   
Sedan   tidigare:   

● Vallastaden,   bebyggelsen,    Visning   av   nya   studenthuset,   redovisning   av   Campusplanen,   
samt   ”hur   blev   det?”     

● Socialt   hållbart   byggande     
● Tillgänglighet,   till   varje   pris?  Nya   byggregler   mm.   Eventuellt   slå   samman   med   

föregående   programpunkt.     
  

Sedan   ännu   tidigare:   
● Magnentus,   inredningar   
● Nya   visualiseringstekniker   
● Internationella   utblickar   
● Hur   blir   bra   hus   till,   diskussion   med   arkitektkontoren   
● Konstprogram   inre   hamnen,   samarbete   med   Konstforum   Norrköping    
● Kulturytefaktor     

  
Vid   årsmötet   2021-03-04   

● Helena   Sandekull   :   Den   digitala   formen   gör   att   man   även   kan   följa   föreläsningar   i   andra   
delar   av   landet   

● Susanne   Appelberg:   Förslag,   ordna   promenad   till   Nykvarnsparken   med   guidning   om   det   
går.   

● Tina   B   Erixon   :   Kortare   intervjuer   eller   samtal   med   arkitekter,   forskare,   
kommunrepresentanter   om   intressanta   aktuella   projekt   och   forskning.   

● Susanne   Appelberg:   Vi   kan   se   prisbelönta   filmen   Push   (Gertten)   och   prata   om   den.   
● Cristina   Danielsson   :   Lära   sig   mer   om   Linköping/Norrköping,   kanske   från   stadsantikvarien?   

någon   slags   föredrag   
● Mats   Andersson   :   Föreläsning   om   Viva   bostadshuset   i   Göteborg.   Vi   kanske   kan   få   använda   

föreläsningar   från   Chalmers?   
● Ulf   Löfgren   :   Man   skulle   kunna   följa   upp   tidigare   ÖGA-vinnare,   diskutera   hur   projektet   

klarat/inte   klarat   sig   efter   en   tid....   
● Cristina   Danielsson   :   höra   hur   det   går   med   ombyggnaden   av   Östergötlands   museum,   från   

någon   ansvarig   från   projektet.     
● Susanne   Appelberg:   Besöka   de   andra   nominerade   projekten   i   NKPG,   Kyrkan   och   Kv   

Garvaren.   
● Helena   Sandekull   :   Kvarteren   runt   Garvaren   är   intressanta   som   helhet   

  



Styrelsemöte 7, Sveriges Arkitekter Östergötland, 2021-06-01 kl 18:00-19:00
Plats: Distansmöte via Google Meet

Protokoll
Närvarande: Tomas Nyström, Martin Heidesjö, Tina Bosnjak Erixon, Amanda Söderling, Mats
Andersson

 
1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Mats valdes till justerare.

3 Föregående protokoll
Godkänt och justerat.

4 Ansvarsfördelning, evenemang

5  Program vt 2021 – ht 2021
Avklarat program 2021
- 4 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris
- 21 april: Nykvarnsholmen i Linköping.

Kommande program enligt möte 4:
- 18 eller 25 maj - Sylten i Norrköping, stadsvandring. Arbete med manus för

stadsvandringar i området pågår på kommunen med fokus på det som finns och
det som har funnits. Ska också tas fram en vision och strategi för Sylten under året.
Picknick i det gröna på Syltenberget? Nytt datum? Ansvariga: Martin + Simon

- Skjuts till efter sommaren, augusti? – Vallastaden i Linköping, visning av
parkerna av Broparken och Paradiset. Kontakt angående Broparken: Linda
Moström. Ansvarig: Tina och Tomas

- Juni? - Besök i Motala, vinnare av arkitekturpriset 2019, Furulid. Ansvarig:
- 4 juni – 26 september – utställning konsten i Inre Hamnen, guidad visning. Sittning

efteråt – med galleri X (Amanda kollar vilket galleri det är)? Ansvarig:

7 Ekonomi
Vi har fått in medlemsavgifterna, 143 000 kr i kassan.

8 Kommunikation
Nyhetsbrev och hemsida, Tina gör utskick om nomineringar denna vecka.

9 Östergötlands arkitekturpris

10 Sveriges Arkitekter centralt

11 Övriga frågor
Nina Maanmies haft samtal med Tomas om den lokala och regionala utvecklingen i
Sveriges Arkitekter. Kontaktperson för lokalförening

12 Nästa möte
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23/6 kl.18
17/8 kl.18
Vi planerar för ett fysiskt möte i juni eller augusti, ev hos Tomas. Uppstart inför hösten och
höstprogrammet.

13 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Tina Bosnjak Erixon
sekreterare

Tomas Nyström Mats Andersson
ordförande justerare



Uppslag till kommande program
Sedan tidigare:

● Vallastaden, bebyggelsen, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen,
samt ”hur blev det?”

● Socialt hållbart byggande
● Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Eventuellt slå samman med

föregående programpunkt.

Sedan ännu tidigare:
● Magnentus, inredningar
● Nya visualiseringstekniker
● Internationella utblickar
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping 
● Kulturytefaktor

Vid årsmötet 2021-03-04
● Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra

delar av landet
● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det

går.
● Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare,

kommunrepresentanter om intressanta aktuella projekt och forskning.
● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den.
● Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien?

någon slags föredrag
● Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda

föreläsningar från Chalmers?
● Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet

klarat/inte klarat sig efter en tid....
● Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från

någon ansvarig från projektet.
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv

Garvaren.
● Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet



Styrelsemöte 8, Sveriges Arkitekter Östergötland, 2021-06-23 kl 18:00-19:00
Plats: Distansmöte via Google Meet

Protokoll
Närvarande: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Amanda Söderling, Simon Tell

 
1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Amanda valdes till justerare.

3 Föregående protokoll
Tas upp på nästa styrelsemöte för godkännande (ej bifogade denna gång).

4 Ansvarsfördelning, evenemang

5  Program vt 2021 – ht 2021
Avklarat program 2021
- 4 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris
- 21 april: Nykvarnsholmen i Linköping.

Kommande program:
- Sylten i Norrköping, stadsvandring. Arbete med manus för stadsvandringar i
området pågår på kommunen med fokus på det som finns och det som har funnits.
Ska också tas fram en vision och strategi för Sylten under året. Picknick i det gröna på
Syltenberget? Nytt datum? Ansvariga: Martin + Simon
-
- Datumförslag: 25/8 eller 1/9 fr. ca kl.17 Vallastaden i Linköping, visning av
parkerna som är nominerade till Landskapsarkitekturpriset: Broparken och Paradiset.
Kontakt angående Broparken: Linda Moström. Ansvariga: Tina, Simon och Tomas.
Tina pratar med Linda under semestern. Även ta studenthuset samtidigt skulle vara
bra. Anna-Maria eller Thyra haft kontakt där – Tomas kollar med kontaktperson från
White. Restriktionerna kan lätta upp och fler kan träffas på diverse evenemang men vi
får stämma av om det är möjligt att se studenthuset när det börjar närma sig.

Avstämning om eventet via mail innan den 11/8 då vi har bokat ett Meet-möte då
framför allt Tina, Tomas och Simon bör delta för att planera.

- Annat?

6 Övrigt
Vore bra att träffas fysiskt snart!

7 Nästa möte
- Avstämning inför eventet i Vallastaden, Meet-möte 11/8 kl 18 (Tina, Tomas och

Simon samt den som vill deltar).
- Tisdagen den 17 augusti kl 18, hos Tomas. Örngatan 22, Linköping.

8 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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Tina Bosnjak Erixon
sekreterare

Tomas Nyström Mats Andersson
ordförande justerare



Styrelsemöte 9, Sveriges Arkitekter Östergötland, 2021-08-17 kl 18:00
Plats: Hos Tomas Nyström

Protokoll
Närvarande: Tomas Nyström, Martin Heidesjö, Tina Bosnjak Erixon, Amanda Söderling,
Simon Tell
Frånvarande: Mats Andersson

 
1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Simon valdes till justerare.

3 Föregående protokoll
Tina kollar över de senaste protokollen, vilka som inte har justerats ännu. Begär in från
ansvariga justerare. Sist var det Mats och Amanda.

Beskrivning av ärendegång för justering av protokoll:
− Sekreterare skickar till ordförande för justering.
− Ordförande skickar sedan protokoll med sin justering till justerare.
− Justerare skickar protokoll med sin justering, och ordförandens, till sekreterare

(Tina).
− Justering sker genom att markera i ämnesraden med respektive signatur från

ordförande och justerare, exempel: ÖGA - Protokoll 9 2021, justerat ordf. justerat ST
− Underskrifter av originaldokument sker så snart som möjligt.

4 Ansvarsfördelning, evenemang
Sylten Norrköping - Martin och Simon
Vallastaden - Tomas och Tina

5  Program vt 2021 – ht 2021
Avklarat program 2021
● 4 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris
● 21 april: Nykvarnsholmen i Linköping.

Kommande program:
● Sylten i Norrköping. Ansvariga: Martin + Simon

Planeras 26/9 kl.13. Martin kan ha en stadsvandring. Kollar om stadsantikvarie
också ska med. Endast för medlemmarna. Picnic vid Gustavsbergsvillan? Simon
och Martin fixar fika och kaffe/te.

● Vallastaden i Linköping v.35 eller 36. Ansvariga: Tina + Tomas
Tomas har pratat med Lena Mattsson på White om studenthuset. De får
återkomma när de vet mer själva gällande insläpp pga restriktioner.

Tina tar kontakt med 02landskap om de kan guida om Paradiset. Samt någon som
berättar om Broparken, Linda Moström?

● Annat?
Andra programpunkter diskuterades.
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Oktober
Föreläsningar - “stadsarkitektbattle”, bjuda in flera kommuner för att prata om
stadsarkitektens roll. Vem modererar? Förslag Tomas. Ansvar för aktiviteten?
Martin och Mats? Tomas kollar med Mats.

November
Filmafton - filmen Push eller någon nyare. Anordna själva, t.ex. på restaurang
Alkemisten, eller ta hjälp av t.ex. Cnema. Film går att streama via bibliotekets tjänst
Cineasten.

December
Nomineringsmöte v.49. Tomas kollar datum med juryn.

6 Ekonomi
Martin meddelar att ekonomin är god.

7 Kommunikation
Tina skickar påminnelse om arkitekturpriset via nyhetsbrev och Facebook. Kolla med
Carina om ev flytt av sista datum för tips.

Lena Engelbrekt är vår nya kontakt på kansliet efter Nina Maanmies.

8 Östergötlands arkitekturpris
-

9 Sveriges Arkitekter centralt
-

10 Övriga frågor
-

11 Nästa möte
21/9 kl.18 hos Amanda.

12 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Tina Bosnjak Erixon
sekreterare

Tomas Nyström Simon Tell
ordförande justerare
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Uppslag till kommande program
Sedan tidigare:

● Vallastaden, bebyggelsen, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen,
samt ”hur blev det?”

● Socialt hållbart byggande
● Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Eventuellt slå samman med

föregående programpunkt.

Sedan ännu tidigare:
● Magnentus, inredningar
● Nya visualiseringstekniker
● Internationella utblickar
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping 
● Kulturytefaktor

Vid årsmötet 2021-03-04
● Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra

delar av landet
● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det

går.
● Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare,

kommunrepresentanter om intressanta aktuella projekt och forskning.
● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den.
● Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien?

någon slags föredrag
● Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda

föreläsningar från Chalmers?
● Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet

klarat/inte klarat sig efter en tid....
● Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från

någon ansvarig från projektet.
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv

Garvaren.
● Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet



 

 

Styrelsemöte 10, Sveriges Arkitekter Östergötland 2021-09-21 kl 18:00 
Plats: Hos Amanda Söderling 
 
Protokoll 
Närvarande: Tomas Nyström, Tina Bosnjak Erixon, Mats Andersson, Amanda Söderling, 
Simon Tell. Frånvarande: Martin Heidesjö 

  
1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. Mats valdes till justerare. 
 
3 Föregående protokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes. Tidigare protokoll (nr 7 och 8) kvarstår att justera.  
Vid nästkommande fysiska möte tar Tina med utskrivna protokoll som är färdigjusterade 
digitalt  för att få underskrifter. Martin är arkivhållare och ska ha alla dokument därefter. Se 
protokoll 9- 
 
4 Ansvarsfördelning, evenemang 
Beslut: vi bör vara 2 ansvariga per evenemang som hjälps åt.  
 
Den som är ansvarig för ett arrangemang, respektive den som kan programmet för utskick 
av nyhetsbrev eller Facebook, kan göra utskick och lägga upp Facebook-evenemang på 
egen hand. Vid behov kan Tina bistå med hjälp. Ordföranden bör få se texter i förväg. 
  
Mats, Tina och Simon har tillgång till Facebooksidan och kan lägga ut evenemang där. 
 
5  Program vt 2021 – ht 2021 

Avklarat program 2021 
● 4 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris 
● 21 april: Nykvarnsholmen i Linköping 
● 9 september: Vallastaden – Paradiset och Broparken 

 
Kommande program: 
● 26 september: Sylten i Norrköping. Ansvariga: Martin + Simon 
● “Stadsarkitektbattle”. Ansvariga: Martin + alla 

Krävs en bra moderator och förberedelser för att få till en bra diskussion. Tomas är 
utsedd vid möte 9 men andra namn kan vara aktuella. Martin får börja arbeta med 
arrangemanget och vi andra hjälper till. Oklart när det kan genomföras. 

● November: Filmafton.  Ansvariga: Amanda + Simon 
Olika förslag på filmer nämndes, såsom ”Push”. Lokal: kanske på Tyréns kontor. 
Amanda och Simon bollar idéer och planerar. 

● December: Östergötlands arkitekturpris – nomineringsmöte. Ansvariga: alla 
 

● Övriga förslag: Vi gick igenom tidigare lista. Nytt förslag: Studiebesök i Norrköping 
-  renovering/tillbyggnad krematoriet, bör kombineras med besök i Matteus kyrka.  
 
Inga beslut togs om ytterligare evenemang. 
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6 Ekonomi 
Beslut: Ersättning till Ulrika Gunnman från 02landskap för guidad föreläsning om parken 
Paradiset i Linköping den 9 september. 2000 kr ersättning för förlorad arbetsinkomst och 
därutöver tågbiljetter Göteborg - Linköping tur och retur. 
 
Tina ber Ulrika skicka reseräkning med kvitton på utlägg och underlag för förlorad 
arbetsinkomst. 
 
Simon undrar hur vi betalar för t.ex. när vi bjuder på fika vid evenemang? 
Svar: Förskottera själv och sen redovisa kvittot för utlägg. 
 
7 Kommunikation 
Tomas informerar om ytterligare en möjlighet att nå ut beträffande evenemang som är 
öppna för allmänheten: Östgöta medias notistjänst, hemsida Östergötland.Events 
(ostergotland.events) . Anmälan sker via Östergötland.Events (ostergotland.events)/ 
ActivityTip.aspx . 
 
Notiser publiceras på hemsidan, samt i vissa fall i NT, Folkbladet, Corren, respektive 
Motala och Vadstena tidning. Tidningarna väljer ut vilka notiser som ska publiceras. 
Notiserna kostar inget. 
 
8 Östergötlands arkitekturpris 
Tomas haft kontakt med Carina Daubner. Lina Gregersdotter ska sluta. Det är då tre kvar i 
juryn men trots det kommer det att fungera enligt Carina. 
 
Rapport om den planerade publikationen om ÖGA-priset: samtliga priser och nomineringar 
genom åren avses inrymmas med aktuella bilder.  Bidrag för tryckning ska sökas från 
Sveriges Arkitekter centralt. Tomas, Martin och Roger Stigsson är ansvariga. Simon 
erbjuder sig att hjälpa till vid behov. 
 
9 Sveriges Arkitekter centralt 
Arkitektstämma 2022, kan bli fysiskt möte. 
 
10 Övriga frågor  
- 
 
11 Nästa möte 
27/10 kl.18, preliminärt på Café Broadway i Norrköping. 
 
12 Mötets avslutande 
Ordföranden tackade för lokal och god förtäring, samt förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Tina Bosnjak Erixon 
sekreterare 
 
 

 
Tomas Nyström     Mats Andersson 
ordförande      justerare  

https://ostergotland.events/ActivityTip.aspx
https://ostergotland.events/ActivityTip.aspx
https://ostergotland.events/ActivityTip.aspx


 

 

Uppslag till kommande program 
Genomförda förslag framgår med kursiv text. 
 
Sedan tidigare: 

● Vallastaden, bebyggelsen, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen, 
samt ”hur blev det?”  

● Socialt hållbart byggande  
● Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Eventuellt slå samman med 

föregående programpunkt. 
 

Sedan ännu tidigare: 
● Magnentus, inredningar 
● Nya visualiseringstekniker 
● Internationella utblickar 
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren 
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping  
● Kulturytefaktor  

 
Vid årsmötet 2021-03-04 

● Helena Sandekull: Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra 
delar av landet 

● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det 
går. 

● Tina B Erixon: Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare, 
kommunrepresentanter om intressanta aktuella projekt och forskning. 

● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den. 
● Cristina Danielsson: Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien? 

någon slags föredrag 
● Mats Andersson: Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda 

föreläsningar från Chalmers? 
● Ulf Löfgren: Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet 

klarat/inte klarat sig efter en tid. 
● Cristina Danielsson: höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från 

någon ansvarig från projektet.  
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i Norrköping – Matteus kyrka 

och Kv Garvaren. 
● Helena Sandekull: Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet 



Styrelsemöte 11, Sveriges Arkitekter Östergötland 2021-10-27 kl 18:00
Plats: Café Broadway

Protokoll

Närvarande: Tomas Nyström, Martin Heidesjö, Tina Bosnjak Erixon, Mats Andersson
Frånvarande: Amanda Söderling, Simon Tell

 
1 Mötets öppnande
Ordföranden förklarade mötet öppnat.

2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Martin valdes till justerare.

3 Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes.

Kvarstår: Vid nästkommande fysiskt möte tar Tina med utskrivna protokoll som är
färdigjusterade för att få underskrifter. Martin är arkivhållare och ska ha alla dokument
sen.

4 Ansvarsfördelning, evenemang
Tomas skickar påminnelse till Amanda och Simon om att planera för filmafton.

5  Program vt 2021 – ht 2021

Avklarat program 2021
- 4 mars: Årsmöte samt utdelande av Östergötlands arkitekturpris
- 21 april: Nykvarnsholmen i Linköping
- 9 september: Vallastaden – Paradiset och Broparken
- 26 september: Sylten i Norrköping. Ansvariga: Martin + Simon

Kommande program:
- November: Filmafton.  Ansvariga: Amanda + Simon

Olika förslag på filmer nämndes, såsom ”Push”. Lokal: kanske på Tyréns kontor.
Ansvariga: Amanda + Simon.

- 7 eller 9 December: Östergötlands arkitekturpris – nomineringsmöte.
Ansvariga: alla
Martin bokar lokal och kollar förtäring.

Event med stadsarkitekterna - Martin ställt frågan men oklart om det kan bli av, vi
väntar med det.

6 Ekonomi

7 Kommunikation

8 Östergötlands arkitekturpris
Nomineringsmöte planeras 7 eller 9 december.
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Var? Förslag Skylten. Martin bokar lokal, förslag Klubben på Skylten.
Riktad inbjudan till FFS, byggingenjörer, Svensk Form.
Tomas gör körschemat.

9 Sveriges Arkitekter centralt

10 Övriga frågor

11 Nästa möte
16 november kl.18 på Alkemisten (fd La Uva).

12 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Tina Bosnjak Erixon
sekreterare

Tomas Nyström Martin Heidesjö
ordförande justerare



Uppslag till kommande program
Sedan tidigare:

● Vallastaden, bebyggelsen, Visning av nya studenthuset, redovisning av Campusplanen,
samt ”hur blev det?”

● Socialt hållbart byggande
● Tillgänglighet, till varje pris? Nya byggregler mm. Eventuellt slå samman med

föregående programpunkt.
● “Stadsarkitektbattle”. Ansvariga: Martin + alla

Krävs en bra moderator och förberedelser för att få till en bra diskussion. Tomas är
utsedd vid möte 9 men andra namn kan vara aktuella. Martin får börja arbeta med
arrangemanget och vi andra hjälper till. Oklart när det kan genomföras.

●

Sedan ännu tidigare:
● Magnentus, inredningar
● Nya visualiseringstekniker
● Internationella utblickar
● Hur blir bra hus till, diskussion med arkitektkontoren
● Konstprogram inre hamnen, samarbete med Konstforum Norrköping 
● Kulturytefaktor

Vid årsmötet 2021-03-04
● Helena Sandekull : Den digitala formen gör att man även kan följa föreläsningar i andra

delar av landet
● Susanne Appelberg: Förslag, ordna promenad till Nykvarnsparken med guidning om det

går.
● Tina B Erixon : Kortare intervjuer eller samtal med arkitekter, forskare,

kommunrepresentanter om intressanta aktuella projekt och forskning.
● Susanne Appelberg: Vi kan se prisbelönta filmen Push (Gertten) och prata om den.
● Cristina Danielsson : Lära sig mer om Linköping/Norrköping, kanske från stadsantikvarien?

någon slags föredrag
● Mats Andersson : Föreläsning om Viva bostadshuset i Göteborg. Vi kanske kan få använda

föreläsningar från Chalmers?
● Ulf Löfgren : Man skulle kunna följa upp tidigare ÖGA-vinnare, diskutera hur projektet

klarat/inte klarat sig efter en tid....
● Cristina Danielsson : höra hur det går med ombyggnaden av Östergötlands museum, från

någon ansvarig från projektet.
● Susanne Appelberg: Besöka de andra nominerade projekten i NKPG, Kyrkan och Kv

Garvaren.
● Helena Sandekull : Kvarteren runt Garvaren är intressanta som helhet
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