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Storstaden är en organism i ständig förändring. Dess attraktionskraft kräver ständigt nya exploateringar- nya
bostadsområden -nya förtätningar. Områden som är dåligt utnyttjade och kanske lite schangserade förädlas
och snyggas upp. Städivern gör, att det som kan sägas vara arkitekturens fjärde dimension- tiden- riskerar att
helt förloras. Det är inte bara det fysiska utseendet som förändras,ut åker också människor och verksamheter
som inte längre passar in. Det som är storstadens signum, en mustig bouillabaisse av människor, liv och
intryck förtunnas till en mager vattvälling. Rivningsvågor i innerstaden slipper vi lyckligtvis efter 60-talets
erfarenheter, men även här sker förändringar- något hus rivs ,annat renoveras.
Vi noterar det nya men ganska snart har minnet av vad som varit förbleknat. Vi behöver stöd i bilder och
dokumentation för att minnas. Med utgångspunkt från bilder tagna för 30-talet år sen och jämförande nytagna,
gör författaren nedslag i malmarnas bebyggelse. Inte speciellt märkesbyggnaderna, utan gärna de mera
anonyma inslagen i stadsväven. Med nyfikenhet närmar sig författaren husen och undrar över hur och varför
det blivit som det blivit. De miljöer som genom varsamma ombyggnader och restaureringar fått behålla sin
ursprungliga karaktär uppskattas förstås, men det finns en öppenhet och förståelse även för de nytillskott som
behövs för att staden skall behålla sin vitalitet. Dock är det många arkitekter och byggare som får sina fiskar
varma och det är lätt att dela författarens bedrövelse över raserandet av många genuina stadsmiljöer.
Visst kan man önska att flygpaviljongen vid Nybroplan bevarats och fått en ny funktion, visst önskar man
Stadshuset en bättre granne. På ett personligt och frejdigt sätt iakttar och funderar författaren över husens
förändringar, vad som kan ha motiverat att det ser ut som det gör. Han fyller på sina iakttagelser på platsen
med att leta efter husens historia och en stor del av bokens värde ligger i de intressanta berättelser om
byggnadernas skiftande öde och de människor som bott och verkat i dem. Han hjälper oss att minnas och att
förstå vår stad , sådan den är, har varit och kan komma att bli. Kjell Ivar Andersson arkitekt SAR/MSA
Där presenteras det gästavslöjanden, exklusiva tävlingar, nyhetsuppdateringar om kommande mässor, bilder

från mässorna. I år längtar jag verkligen efter snö och vinter, av någon anledning och tidigare i veckan fick vi
faktisk ett smakprov på vinter i Stockholm. Har din ansökan beviljats.
I år längtar jag verkligen efter snö och vinter, av någon anledning och tidigare i veckan fick vi faktisk ett
smakprov på vinter i Stockholm. Folkölsbutiken levererar hantverksdryck från hela norden. Flera gånger om
året publicerar vi beslut om beviljade kulturstöd, utvecklingsstöd och EU-projektstöd på webbplatsen. Du vet
väl att du kan boka vår mat på aptit. Mer romantiska sms ”God morgon min älskade sötnos.
Kurt Wallander-filmerna är en samling filmer och tv-serier baserade på Henning Mankells rollfigur med
samma namn.
Vaknade nyss upp och tänkte på dig blir varm i hela kroppen, du är toppen. Skivaffärer i Stockholm förr och
nu Archive. Det förekommer totalt fyra … Lod bjuder in till en performativ utställning med gästkonstnärinnan
Karolina Hägg.
Läs gärna mer om det här. Nu var det cirka två månader sedan min förra knullträff. Flera gånger om året
publicerar vi beslut om beviljade kulturstöd, utvecklingsstöd och EU-projektstöd på webbplatsen. Detta är
årest trombonevent. Sedan Vårdval för patienter med långvarig smärta och/eller utmattningssyndrom infördes
samarbetar vi med Stockholm Spine Center, och erbjuder multimodal rehabilitering av utmattningssyndrom.
Har din ansökan beviljats. Modecenter gör det lätt. Flera gånger om året publicerar vi beslut om beviljade
kulturstöd, utvecklingsstöd och EU-projektstöd på webbplatsen. Läs gärna mer om det här.

