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Verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2021 
Medlemsantal 
Lokalföreningen Sveriges Arkitekter Östergötland hade den 31/12 2021 191 medlemmar. 
Föreningen har under perioden bedrivit programverksamhet i Linköping och Norrköping. 

Styrelse 
Till årsmötet den 4 mars 2021 hade styrelsen följande sammansättning: 
Ordförande Tomas Nyström 
Kassör Martin Heidesjö 
Sekreterare Arvid Söderholm 
Ledamöter Thyra Häggstam 
Tina Bosnjak Erixon 
 
Från årsmötet 2021-03-04 bestod styrelsen av följande ledamöter: 
Ordförande Tomas Nyström (omval) 
Kassör Martin Heidesjö (omval) 
Sekreterare Tina Bosnjak Erixon (omval) 
Ledamöter Simon Tell (nyval) 
Amanda Söderling (nyval) 
Mats Andersson (nyval) 

Arkitekturprisjury 
Carina Daubner 
Anders Falk (nyval) 
Ulf Löfgren (nyval) 
Lina Gregersdotter (avgick 7/9) 

Stämmoombud 
Ordinarie: Tomas Nyström (omval) 
Suppleanter: Martin Heidesjö (omval) 
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Tina Bosnjak Erixon (nyval 2021) 

Revisorer 
Sandra Cabral (omval) 
Cristina Danielsson (omval) 

Valberedning 
Susanne Appelberg och Pernilla Wiman. 

Styrelsemöten 
Föreningens styrelse hade 11 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret; 20 
januari med fortsättning 2 februari, 24 mars, 24 mars (konstituerande möte), 7 april, 4 maj, 1 
juni, 23 juni, 17 augusti, 21 september, samt 27 oktober. Därutöver har styrelsen haft ett par 
korta avstämningsmöten. Större delen av mötena hölls digitalt på grund av rådande 
omständigheter med covid-läget.  
 

 
Styrelsemöte i digitalt format.  
 

Årsmöte 2021 
Föreningens årsmöte hölls den 4 mars digitalt via Zoom. Antal deltagare var 20 stycken 
(inklusive styrelsen). 
 

Östergötlands arkitekturpris, nomineringar 2021 
De nominerade var: 

1. Sandbyhovshallen, Norrköping 
2. Kv Alfabetet, Linköping 
3. Kv Eddan och Emblan, Linköping 

 
Presentationer: se bilagor längst bak i detta dokument och även på hemsidan: 
 
https://www.arkitekt.se/nyhet/nominerade-till-ostergotlands-arkitekturpris-2021/ 

 

https://www.arkitekt.se/nyhet/nominerade-till-ostergotlands-arkitekturpris-2021/
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Program under år 2021 
 
Prisutdelning och årsmöte, 4 mars 
Utdelningen av Östergötlands arkitekturpris för 2020 genomfördes digitalt via Zoom den 4 
mars. Priset delades ut till projektet Nykvarnsholmen i Linköping som visades i ord och bild 
av Linda Moström från Linköpings kommun som representerade arbetsgruppen. Därefter 
skedde årsmöte. Arrangemanget samlade cirka 20 personer. 
 
Restriktioner påverkade verksamheten 
Även under år 2021 påverkades föreningens möjligheter till fysiska aktiviteter av rådande 
covid-restriktioner och en del planerade verksamheter gick inte att genomföra. Dock gick 
nedanstående programpunkter att genomföra tack vare möjligheten att vistas utomhus i fint 
väder och avståndsrekommendationer. Mot slutet av året lättade restriktionerna och 
nomineringsmötet till Östergötlands arkitekturpris hölls fysiskt den 7 december i Hallarna i 
Norrköping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomineringsmöte hölls i Hallarna i Norrköping 
den 7 december. Foto: Simon Tell. 
 
Nykvarnsholmen, Linköping 21 april 
Besök till Nykvarnsholmen, vinnare av 
Östergötlands arkitekturpris 2020, anordnades den 
21 april. Guidade turer genomfördes av 
landskapsarkitekt Linda Moström, stadsantikvarie 
Alexandru Babos och kommunekolog Gunnar 



4 
 

Ölfvingsson från Linköpings kommun. Drygt ett tiotal personer deltog i arrangemanget. 
Ansvariga: Amanda Söderling, Tina Bosnjak Erixon. 
 

 
Guidad tur med Linköpings kommuns representanter för projektet med Nykvarnsholmen; 
Linda Moström, Gunnar Ölfvingsson och Alexandru Babos. Foto. Tomas Nyström. 
 
Vallastadens parker, Linköping 9 september 
Den 9 september anordnades en rundtur i Broparken och parken Paradiset i det nya 
bostadsområdet Vallastaden, föremål för bostadsmässa 2017. Paradiset vann år 2020 
Sveriges arkitekters pris i landskapsarkitektur och Broparken var nominerad inom samma 
kategori. Arkitekt Ulrika Gunnman (02landskap) och landskapsarkitekt Linda Moström (då 
White Arkitekter) guidade en fin sensommarkväll en grupp på 13 personer och berättade om 
arbetsprocessen med parkerna - deras olika utmaningar och spännande lösningar till gagn 
för stadsdelens boende, besökare och miljön. Ansvariga Tina Bosnjak Erixon, Tomas 
Nyström. 

 

 
 

Guidad tur i Broparken och Paradiset i Vallastaden, Linköping. Foto: Tina Bosnjak Erixon. 
 
Stadsutveckling Sylten, Norrköping 26 september 
Vandring i Sylten, Norrköping den 26 september: Vi hade en skön promenad dagen efter 
Kulturnatten i den centrumnära stadsdelen som på sikt avses bli en del av det centrala 
Norrköping. Martin Heidesjö som arbetar med kommunens inriktningsprogram visade det 
nuvarande industriområdets möjligheter. Två höjdpunkter: insidan av Bråvallaverket, 46 
meter fri höjd, stort nog för en luftballong, samt det rikliga fikat på toppen av Syltenberget 
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med utsikt mot såväl Inre hamnen som staden innanför Promenaderna. Ett tiotal personer 
deltog, dock saknades lika många föranmälda. Ansvariga: Martin Heidesjö, Simon Tell. 
 

 
Paus på Syltenberget. Foto: Susanne Appelberg. 
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Östergötlands arkitekturpris - Nominerad 2021 
 
Sandbyhovshallen, Norrköping 
 
Arkitekt: Arqly (f.d. Arkitektgruppen GKAK), David Koolmeister (uppdragsansvarig), Lena 
Josefsson, Love Frisendahl. 
Byggherre: Norrevo, Mikael Lundström 
Byggentreprenör: Sefab, Anders Arrelid, Robin Svensson, Christer Rosander. 
 

 
Foto: Ken Pils 
 
Juryns motivering: Sandbyhovshallen innehåller en fullstor sporthall och en fritidsgård. 
Byggnaden är ett till synes anspråkslöst svar på behov och funktion, men ger sig snart 
tillkänna som en sällsynt väl formgiven och planerad byggnad. I såväl planlösning som 
materialval visar arkitekten prov på stor inlevelse och insikt, till exempel att den långa 
korridorens fönsterpartier inte bara ger dagsljus utan också en känsla av trygghet. 
Materialen invändigt är valda utifrån att klara det slitage som verksamheten medför. Både 
exteriört och interiört är detaljeringen väldigt bra och byggnaden har utförts med 
genomgående hög kvalitet. 
 

Kv Alfabetet, Linköping 
 
Arkitekter: White Arkitekter AB, Plan 100, 200 samt plan 400, trapphus och utvändig mark, 
Camilla Smedeus (uppdragsansvarig), Anna-Karin Salovaara, Victoria Wang, Ingrid 
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Ehrnebo, Linnéa Zenkert (uppdragsansvarig landskap), Elding Oscarson Arkitekter AB, Plan 
300 samt entréfasad, Jonas Elding & Johan Oscarson (uppdragsansvarig), Gustaf Karlsson. 
Byggherre: Mannersons Fastighets AB, Carl-Fredrik Grönhagen, Christian Carlsson. 
Byggentreprenör: Stångebro Bygg AB, Andreas Danielsson. 
 

 
Foto: Cecilia Möller Kirchsteiger 
 
Juryns motivering: En byggnad från 1957 har här revitaliserats med varsam om- och 
tillbyggnad. Den nya entréfasaden i koppar har kongenialt utformats för att ge huset en 
öppnare, mer inbjudande karaktär. Med några års patina kommer tilläggen i koppar också 
upplevas än mer självklara. Projektet övertygar såväl exteriört som interiört och är väl 
genomfört med smarta och vackra lösningar. Slipade betonggolv och synliga installationer i 
kombination med varma naturmaterial och ett för hela huset gemensamt belysningsprogram, 
bidrar både till att framhäva detaljer och att skapa en trivsam helhet. Ombyggnaden av 
trapphuset är särskilt imponerande, där gränsen mellan nytt och gammalt är närmast 
osynlig. 
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Kv Eddan och Emblan, Linköping 
 
Arkitekt: Tengbomgruppen AB, Jan Izikowitz (uppdragsansvarig), Anders Fägner, Viktor 
Olsson, Martin Karlsson, Gunilla Gombrii (uppdragsansvarig landskap). 
Byggherre: AB Stångåstaden, Mats Persson, Jonas Våtz. 
Byggentreprenör: ED Bygg Sverige AB, Henrik Arnell, Daniel Larsson. 
 

 
Foto: Jansin & Hammarling 
 
Juryns motivering: De två nya kvarteren har tillkommit genom en lång process som inleddes 
med parallella uppdrag om parkeringshus/bostäder 2005 och därefter ändrat innehåll och 
inriktning ett flertal gånger. Den nya bebyggelsen har funnit en form som 
stadsbyggnadsmässigt förstärker karaktären av innerstad. Två tydligt definierade 
bostadskvarter som gestaltats med inspiration från, och med stor hänsyn till, omgivande 
gator och byggnader. Projektet är inte bara väl gestaltat som stadsbyggnadsidé utan har 
också genomförts med imponerande hög byggnadskvalitet och fokus på kvarteren som 
helhet. Byggherren har på ett föredömligt sätt låtit kvalitet och långsiktighet prägla 
processen, bland annat genom att ursprungsarkitekten fått medverka som rådgivare under 
hela byggnationen. 
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