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Motion 19 

 

Flytta Sveriges Arkitekters kansli 
Förslag till beslut  

- att vi tillsammans flyttar Sveriges Arkitekters kansli till Stockholms Cityområde.  

Motivering  
För att ge alla Sveriges medborgare möjlighet att mycket lättare på ett naturligt sätt komma i 
kontakt med Sveriges Arkitekters verksamhet. Kansliet bör ligga i det verkliga cityområdet 
och inte som nu så långt bort man kan komma på det ödsliga Östermalm. 

Nu finns en stor möjlighet till att byta adress då ett stort antal omflyttningar/upprustningar 
sker i butiker/kontor. Det gäller att erhålla ett läge vid trottoarnivå med mycket fönster så att 
det är väl synligt dvs flanerande smidigt kan lockas in. Stockholmsrummet i Kulturhusets 
bottenplan är jättebra exempel hur man lätt lockar in människor. 

Varför inte ett läge vid trottoar som kontors- och affärshuset vid Klarabergsgatan 33-
35/Orgelpipan 4/1955-1956/Lennart Tham och Leif Olav Moen/intill Klara kyrka och i 
närområdet till alla kommunikationer. Byggnaden har just nu börjat rustas upp. 

Vi skulle då i ett sådant läge på ett mycket bättre kunna visa upp alla aspekter av 
arkitektyrket för gemene man.  

Namn på motionär  
Arkitekt SAR/MSA Ray Åberg  
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Motion 19 – styrelsens svar 

 

Flytta Sveriges Arkitekters kansli  
 

Förslag till beslut  
- att avslå motionen  

Motivering  

Styrelsen delar verkligen motionärens ansats om nya, mer publika och centrala lokaler för 
förbundets kansli!  

Men det är viktigt att göra en ordentlig konsekvensanalys innan beslut i frågan görs.  

Frågan ligger för tillfället på kansliets och styrelsens bord, då nuvarande avtal för kansliets 
lokaler går ut om drygt ett år. Kansliet har suttit på Storgatan, där lokalerna hyrs av Statens 
Fastighetsverk, sedan 2009. Det är lokaler som tagits fram specifikt för Sveriges Arkitekter 
och kvadratmeterhyran är förhållandevis låg, inte minst jämfört med Stockholm City.  

Det finns flera olika aspekter att väga in vad gäller kansliet läge. Självklart är kostnaden 
viktigt då ökade lokalkostnader kan påverka medlemsservice och annan verksamhet 
negativt. Det är också viktig att lokalerna är ändamålsenliga.  

Motionären framhåller att ett syfte med en flytt till City skulle vara att ge alla medborgare 
möjlighet att mycket lättare komma i kontakt med Sveriges Arkitekters verksamhet och att 
kunna visa upp alla aspekter av arkitektyrket för allmänheten. Här behöver en analys göras 
för att undersöka om andra verksamheter och platser än förbundets kansli kan uppfylla det 
syftet, t ex Arkdes, Form/Design Center och andra liknande platser eller institutioner, eller 
genom seminarieverksamhet som vi har på olika platser i landet, eller genom samarbeten 
som Grand Designs Årets hus, möbelmässan eller via sociala medier eller debattartiklar 
med mera.  

Vad gäller medlemmarnas kontakter med förbundets kansli så är det viktigt att beakta alla 
medlemmars behov över hela landet. Här finns många kanaler och metoder, mail eller 
telefon vad gäller den individuella rådgivningen, genom kurser och seminarier som sker 
ibland på kansliet om det sker i Stockholm eller på andra platser i Sverige, genom 
arkitekturgalan och prisutdelningar osv.  
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Kansliet gör för tillfället en marknadsstudie för att se ungefär vilka möjligheter som finns för 
en flytt av lokalerna, till ett mer centralt eller mer stimulerande eller givande läge. Skulle det 
finnas möjligheter att också kunna ha just lokaler i bottenvåning, kanske med en tillhörande 
del för utställningar, events, bokförsäljning med mera så vore det väldigt bra. Samtidigt är 
styrelsen också mån om att fortsätta stärka noden i Syd och få till det samma i väst och norr 
– och sådana publika lokaler och verksamhet är prioriterat.  

Styrelsen föreslår därför att avslå motionen i detta läge då en flytt till just City kanske inte är 
det bästa läget och då frågan bereds och behöver avvägas mot andra medlemsnyttor.  

Men styrelsen håller med om att kansliets lokaler, hur fina dom än är, är ”så långt borta 
man kan komma på det ödsliga Östermalm”.  
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