
 

Teknik och arkitektur 
På sidan 2-16 redovisar projekt jag ritat på under åren 1994-2012 för tre olika kontor. På sidan 2 till 

11 visar jag flerbostadshus och sidan 12-17 visar ”övrigt”. I projektet ”Vårbybron” deltog jag från 

början som ende medarbetare till Henrik Rundquist, i de övriga projekten har jag antingen varit 

handläggare eller ansvarig arkitekt. Ibland har det gått lättare och ibland har vägen varit mer krokig. 

Pragmatiska ställningstaganden och viss opportunism har varit nödvändig för att de skulle bli av. I alla 

fall med mig som arkitekt. Som helhet slås man dock av att ju mer möda man lagt ned, desto bättre 

projekt. 

Sist redovisar jag en text ”Teknik och arkitektur” med tankar som samlats ihop under 1990-talet och 

sammanställts 2012, och vars resonemang jag fortfarande tycker är relevanta. Genom att intressera 

mig för den tekniska sidan av arkitekturen har kunnat kontrollera större delar av den slutliga 

byggnaden, även om de flesta projekten inte är tekniska till sin natur. Hur sedan byggandet hänger 

samman med politiska och sociala processer är något som bara snuddas vid, men som intresserar mig 

mycket. 
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Kvarteret Astrid i Spånga. Ett +55-projekt för Seniorgården i slutet av 90-talet. Detaljplanen förelåg, 

men husen ritades om för att passa beställaren. Träbalkongerna mot trafiken i söder blev föremål för 

starka känslor i JM:s ledning. Mot gården en kraftig inbyggd takfot för att förbereda för 

balkonginglasning även för den översta våningen. Prispressat för att säljas för 18.000:- per 

kvadratmeter. 
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Bo 01, Malmö för +55-boende för JM. Det var väldigt bråttom för att hinna klart till bomässan, och 

många alternativa skisser skulle fram på den väldigt detaljerade och ojämna byggrätten. En 

trespännare med udda planlösning mot Öresund och tre radhus och separat förrådbyggnad och 

gemensam lokal plus garage i källaren blev den kompakt komplexa lösningen. Dyrbart men populärt. 
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Finnberget i Nacka för AB Borätt/ JM AB. Slutfasen sammanföll med den så kallade IT-krisen 2002, så 

främst balkongräckena prutades hårt och gemensamhetslokalen blev en lägenhet. Från början skulle 

det finnas en indragen takvåning, men för att få ut mer boarea blev även det översta planet helt 

utbyggt. Dock krävde kommunen fortfarande en indragen takvåning, även om det bara blev en 

meterhög kallvind, samt kontrollerade noga att totalhöjden inte översteg befintliga grannhus. 
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Kvarteret Fägnaden, Kungsholmen 2010. Hyresrätter för Einar Mattsson AB. En utdragen 

detaljplaneprocess ledde till en brådstörtad projektering. Puts, 20-talskulörer, indragen takvåning, 

stensockel och inga balkonger mot stadens gator var några av de hårda förhållningsreglerna för det 

här lilla kvarteret med garage i två plan, lokaler och 63 bostäder.  
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Studentbostäder i Kista för Svenska Bostäder 2004. Ett av Lindbäck Byggs första 

volymelementprojekt i Stockholm. Detaljplan och bygglov som detaljerades ganska väl, men bara 

kontrollfunktion i produktionsskedet.  

  



Jonas Björkman Projekt 7 
 

 

 

 

Kvarteret Bäverdalen i Rågsved för AB Stockholmshem 2006. Bergkrantz Arkitekter hade projekterat 

klart för JM AB när man beslutade att sälja projektet. Då tog jag över som handläggare och ritade om 

en lång byggnad med 6 trapphus till 7 trapphus med något mindre lägenheter och omgestaltade 

radhusen. Allt inom samma detaljplan som tidigare. 
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Kvarteret Sjövik, Årstadal för AB Stockholmshem 2010. Ett detaljplaneprojekt som i etapp 1 

projekterades av ett annat kontor. Inför etapp 2 gjorde vi om detaljplanen och oron för fuktskador i 

fasader ledde till en skivklädd luftad lösning. Sent i byggprocessen framkom krav från trafikkontoret 

om fri sikt i ett gathörn vilket ledde till en röd urskärning med ett litet burspråk i.  
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Kvarteret Surtsö för Veidekke 2011. Som ett av fyra projekt det första bostadsprojektet på 

arbetsplatssidan av Kista. Prispressat på grund av målgruppen, även om vi försökte hävda att de nya 

kvarteren borde attrahera också andra än tidigare boende i Kista. Målet för beställaren var att sälja 

billigare än Ikano tvärs över gatan. Pilotprojekt inom 3D-projektering. Onödigt kraftiga krönplåtar 

gjorde tyvärr huset klumpigt. 



Jonas Björkman Projekt 10 
 

 

 

 

Kvarteret Jublet, Kungsholmen. 240 lägenheter för Skanska och Index Estate  klart 2014. Kajläge och 

hög exploatering ger lite Hamburgassociationer. Utvecklades under detaljplaneskedet till en massiv 

byggnad för att tilltala kunder på jakt efter materialitet och med resurser att betala för det. Tre 

takvillor för 18-22 miljoner högst upp. Smidesbalkonger, mörkt tegel och glasräcken, energieffektivt 

(LEED-märkt). 
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Kvarteret Leendet, Kungsholmen. 225 lägenheter för Skanska Nya Hem och Index Estate klart 2015. 

Bakom kvarteret Jublet med större lägenheter för barnfamiljer och en förskola i gatuplanet. En 

lättare, ljusare och mer varierad och lekfull variant av Jublet.  
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Vårbybron, E4 1994-1996. Geometrin för vägbanorna var redan fastlagda liksom lägena för 

brostöden. Jag utvecklade den här formen på brostöden för att hantera små vinkel- och 

höjdskillnader och skapa lätthet med konsolen.  
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Ungdomens hus, Rinkeby, 1996-1999. Står på Rinkebyskolans fastighet för att undgå 

detaljplanearbete. Kulörer hämtade från min cykel – svart, metall och ”Audi Rallyegelb”. Utformning 

och projektering intensivt utförd av hårt arbetande och oerfarna arkitekter. Sektionen ovan min 

första skiss med ”vingsektionen” från sommaren 1996, då tänkt som limträbåge. 
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Planarbete med skola i kvarteret Kölnan, Hammarby sjöstad 2002. På uppdrag av SISAB utformade 

jag en ny skola i en planetapp ledd av Jan Inghe-Hagström. Vi lyckade dock inte få projektera skolan 

eftersom SISAB då följde en ny policy att handla upp arkitekt (till lägsta pris) vid varje skedesskifte. 
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Planarbete med Lövholmen i Liljeholmen på uppdrag av Skanska 2007. Plangrupp med 3-4 

exploatörer, vilka dock blockerades av Cementas verksamhet. 
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Kista gård. Parallellt uppdrag för SBK 2003. Planförslag för utveckling av bostadsbebyggelse på 

arbetsplatssidan av Kista. Nyréns vann med en enkel rutnätsplan. Jag försökte utveckla en hybridplan 

med många boendeformer i ett något upplöst kvartersmönster, men behålla kvaliteter från 

”traditionellt” förortsbyggande. 
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Tävlingsförslag ”Bongotrumma” till Sigtuna museum 1994. Framförallt den resonerande texten om 

autenticitet och det abstraherande förhållningssättet till museala rekonstruktioner vann juryns 

gillande och belönades med ett hedersomnämnande. 
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Teknik och arkitektur 

Följande text är en sammanställning som utgår från några fragment jag började skriva på 90-talet, 

lite som en övning inför ett exjobb.  Jag ville rita något tekniskt, systematiskt, effektivt. Gärna 

bostäder. Och även om det var fokus på teknik, så skulle det vara optimerat för boende på jorden, 

inte i rymden. När materialen i takt med industrialiseringen blivit billigare har människans insats blivit 

dyrare. Genom att vända på detta förhållande kan resurshushållning och ökad kvalitet i 

byggnadskonsten uppnås samtidigt. Att göra arbetskraft billigare och material dyrare är dock ett i 

högsta grad politiskt beslut. Men genom att utnyttja materialen till fullo skulle man uppnå ett uttryck 

baserat på byggnadsmaterialens egenskaper, på ett sätt väldigt klassiskt. För att skissera mina idéer 

om ett bättre byggande börjar jag med en bakgrund i form av lite filosofiska anmärkningar om målet 

med arkitekturen. 

Jag tror att byggnader talar till människor om det finns en mänsklig närvaro i dem. Jag menar inte 

fysisk närvaro, utan närvaron av mänskligt tänkande eller görande. En väl komponerad byggnad, 

oavsett stil, talar till andra människor och förmedlar information i form av en stämning eller en 

proportion. Eller en slipning eller sågning eller spackling. Det omsorgfullt utförda förmedlar respekt 

för material, och i överförd bemärkelse för andra människor. Empati finns även med materialen. 

Arkitektonisk kvalitet är för mig denna medkänsla med materialen, uttrycket som uppkommer ur 

konsolen och balken och balansen och tyngden. 

Kvalitet kan alltså uppstå på flera sätt, och ett sätt som jag fascinerats av är den omsorgsfullt 

genomtänkta, men maskinellt utförda, lösningen. 

"Le penseur-constructeur qui n'a plus le contrôle absolu de la technique perd vite du terrain. Son 

'grand geste' n'est plus que théâtral."  (”Den tänkande byggare som inte har absolut kontroll över 

tekniken förlorar snabbt inflytande. Hans stora grepp blir inget annat än teater”.  Ur “Jean Prouvé”, 

Zürich 1971). 

"Ce qui se prépare actuellement nous révèle que si l'architecte ne s'intègre pas à l'industrie, cette 

dernière fonctionnera sans lui; c'est inquiétant car la compétence des questions humaines est 

essentielle." (” Det som försiggår idag avslöjar att om arkitekten inte beblandar sig med industrin så 

kommer industrin att gå vidare utan arkitekten; det är oroväckande eftersom kompetensen inom 

mänskliga frågor är oundgänglig” Utdrag från UIA i Delft i september 1964).  

Byggandets industrialisering har ofta föresvävat även arkitekter som framtidsprojektet framför 

andra. Tayloristiska system i stället för de ändlösa möten, misstag och motgångar som än idag 

regerar branschen. Billigt, effektivt och välordnat skulle bli, skulle tvingas vara, framtidens melodi. 

Kanske hade (har) de rätt; med ett industrialiserat byggande skulle inte byggkrisen finnas. Vi skulle 

fortsatt mot en rimlig procent av lönen kunna öka vår bostadsyta för varje år. Tillväxten i 

byggnadsbranschen tar nu nya vägar, och minskad boendeyta per person är ett faktum i Stockholm.   

Informationssamhället tar över. Man kan bo i cyberrymden. Nej förresten, man måste bo i 

verkligheten. Virtuella verkligheter kan endast kosmetiskt överskyla en verklig miljö. Arkitekturen 

finns dock till sin natur i verkligheten, den kan inte byta medium. Fredrik Blom, Le Corbusier, Prouvé 

och  Mies van der Rohe gick industrialiseringens väg. "I see in industrialization the central problem of 

building in our time" (Mies van der Rohe i "G" 10/6 1924) 
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Jean Prouvé genomförde en modernistisk dröm (övertagen från Arts and Crafts-rörelsen "Nancy-

skolan") om att själv styra tillverkningen av förnuftiga byggnader på ett förnuftigt sätt. Industriellt 

och inte hantverksmässigt. Drömmen krossas i inledningen av det industrialiserade byggandets 

segertåg över världen, ironiskt nog. Han tvingas bort av ekonomerna just när hans kunskaper om 

formgivarens deltagande i industriell produktion skulle ha behövts som mest. 

Den franska teknikoptimismen är världsberömd. De utvecklar teknik med en slags lekfullhet som 

ibland yttrar sig som fantastiska onyttigheter och ibland som den mest fruktansvärda oansvarighet. 

Att envist knåpa ihop ett Eiffeltorn och att envetet spränga en söderhavsatoll sönder och samman är 

två sidor av samma mynt. Prouvés modernitet känns ur en tysk synvinkel lite irrationell. Det verkar 

som om han närmast pliktskyldigt hittar behov i efterhand för sina läckra stålvingar och 

aluminiumprofiler. Han söker inte idealformer utan undersöker tekniska principer och applicerar 

dessa på allt från fåtöljer till hangarer. 

Mitt intresse kom att rikta sig mot det som då kallades för high-tech-arkitektur. En i huvudsak brittisk 

rörelse med rötter både i hippiekulturen och ultrarationellt industrialiserat byggande. 

Sammankopplingen av vitt skilda influenser gav också stilen en kraft, och individuella arkitekter en 

frihet till associationer och verksamhetsområden, som gör att det ännu idag praktiseras ”high-tech”, 

om än under individuella fanor, i denna tid när stilar och rörelser fått stå tillbaka för valfrihet och 

personkult. 

Det som 1994 kallades för High Tech har sitt ursprung i en mängd sinsemellan vitt skilda rörelser. 

Amerikansk teknikoptimism med Richard Buckminster Fuller och Apolloprogrammet, brittisk 

hippieutopism i Archigram, fransk teknikoptimism och tysk precisionsindustri bland många andra. 

I fransk och tysk tappning blev det pragmatism, en förädling av modernismen. Istället för vita 

"objektiva" byggnader har det blivit byggnader med konstruktiv expressionism, men med 

funktionalistiskt spartansk geometri i rum och program. I brittisk tappning uppstod High Tech ur 

Archigram-rörelsen, som i sin tur var en revolt mot den ”duktiga” modernismen som den lärdes ut på 

AA i London under 1960-talet. Det har sagts att Archigram-gruppen insåg att de aldrig skulle kunna 

bli bättre på arkitektur än de bästa av sina kurskamrater. Alltså återstod att ändra spelreglerna. Med 

fantasifulla utopiska projekt tog man initiativet, och de duktiga framstod genast som inskränkta och 

inställsamma. Det blev till en intellektuell frigörelse när man stegvis insåg att det inte var helt 

omöjligt att utföra de visionära projekten i verkligheten. Paris kulturhus blev där ett avgörande 

projekt, som visserligen till stora delar var helt systematiskt och rationellt uppbyggda, men där vissa 

delar var ytterst osäkra om de gick att realisera, och till exempel var en av arkitekterna iklädd Musse 

Pigg-tröja när de togs emot av Frankrikes president efter tävlingssegern. 

Det ovan skisserade tankarna och intresset för high-tech ledde mig vidare till ett ökat intresse för 

bakgrunden och sambanden som skapade den arkitektur som jag tyckte om. Under en månad på 

Centre Culturel Suédois i Paris våren 1994 gick jag runt i Paris och letade efter Prouvébyggnader, och 

funderade över kopplingarna mellan föregångaren Jean Prouvé och 90-talets explosion av High Tech-

arkitektur. När jag upptäckte att Prouvé var med i juryn för tävlingen om Paris kulturhus Beaubourg  

1971 så tyckte jag mig se sambanden tydligare. I juryn fanns även Philip Johnson och Pontus Hultén. 

Något som även ledde mig tillbaka till Stockholm och dess kulturhus. 

Jean Prouvé (1901-1984) framstår som intressant genom sina metoder snarare än genom resultaten. 

Ibland uppstod skönhet liksom av en slump, en biprodukt till det nedlagda arbetet. Ibland blev det 
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fult, men på grund av den kompromisslösa inställningen bedömdes inte objekten på dessa grunder. I 

alla fall inte av Prouvé själv. I sina samarbeten fick han underordna sig även andras mål. Bäst blev det 

när han släpptes lös på till exempel fasadelement eller andra begränsade byggnadsdelar. Även en del 

av hans möbler har tillräcklig enkelhet och tydlighet för att framstå som ikoner.  

Jean Prouvé blev ofta inkallad till byggnadsprojekt som expert. Många stora hus har fått sin karaktär 

av Ps fasadsystem, många arkitekter har sökt hjälp med modern fasadteknik av P, många har också 

fått se sina bidrag till byggnadens utformning förblekna bakom Prouvés sinnrika fasadsystem. Le 

Corbusier insåg faran och lät Prouvé arbeta med en invändig trappa i Unité d’Habitation i Marseille. 

För att citera Le Corbusier i "Modulor II" (1955): "Jean Prouvé represente d'une manière 

singulièrement éloquente le type du 'constructeur'-échelon social- qui n'est pas encore accepté par 

la loi mais qui est réclamé par l'époque que nous vivons. Je veux dire par-là que Jean Prouvé est 

indissolublement architecte et ingénieur, à vrai dire, architecte et constructeur, car tout ce qu'il 

touche et concoit prend immédiatement une élégante forme plastique tout en réalisant brillament 

les solutions de résistance et de mise en fabrication. Son oeuvre de l'après-guerre offre des 

témoignages décisifs." (”Jean Prouvé personifierar byggaren – med social inriktning – som ännu inte 

är accepterad av lagstiftningen men som är efterfrågad av tiden vi lever i. Jag vill med detta säga att 

Jean Prouvé är en oupplöslig förening av arkitekt och ingenjör, eller snarare arkitekt och konstruktör, 

för allt han rör vid och skapar intar omedelbart en elegant skulptural form samtidigt som det utgör 

en lösning på ett framställningsproblem. Hans efterkrigsproduktion vittnar otvetydigt om detta. ”) 

”Ateliers Jean Prouvé” står det på ritningarna. Hantverkare- konstnär efter arts-and-craftsideal. 

Renässansmänniska men helt inriktad på samtidens eller kanske framtidens behov. Han utvecklade 

byggnadsdelar åt Le Corbusier, till exempel de invändiga trapporna i Unité d'habitation i Marseille, 

han utvecklade fönster- och fasadsystem i en mängd byggnader. Plåt såg han som ett rationellt 

framtidsmaterial och han utvecklade fasadkassetter, plåtbalkar möbler, flyttbara mellanväggar mm i 

plåt. 

Prouvé tillhör samma svårdefinierade kategori som Richard Buckminster Fuller och Peter Rice. Den 

senare skriver så här om Prouvé:"Jean Prouvé var en av de stora naturbegåvade ingenjörerna kring 

mitten av vårt sekel, autodidakt, antikonformistisk, en nytänkande friskytt inom byggnadskonsten 

som behärskade materialen och metoderna med hög precision och stor frihet på en gång, och 

lyckades på så sätt göra sådant som en yrkesmänniska skulle finna omöjligt." (Prouvé, constructeur 

s.227). Victor Prouvé, Jeans far, var dekorationsmålare och medlem av École de Nancy, en fransk Arts 

and Crafts-rörelse runt sekelskiftet 1900 med Art Nouveau-estetik. 

Jean Prouvé tillhör den kategori människor som brukar kategoriseras som rationalister. Människor 

som skapar utifrån rationella val i en ingenjörsanda som inte lämnar utrymme för personliga uttryck 

och val. Jag tror att JP tillhörde rationalisterna, men att han inom detta tidighumanistiska fack 

skapade sig handlingsrum genom en överlägsen kunskap och kombination av kunnande (fantasi). Han 

stammade ur en Arts and Craftsmiljö som idag kan verka romantisk och överdrivet dekorerande, men 

som var en materialnära och äkthetssträvande rörelse med betoning på hantverk. Prouvé ville föra 

dessa ideal in i industrin. Den tidiga abstraherande och materiallösa funkisen var inget för honom. 

Han var inte en av de sociala ingenjörerna, utan höll sig till materian. Hans sociala patos inskränkte 

sig till att använda sitt rationella tänkande för att skapa billiga, effektiva och moderna bostäder- 

därmed även vackra. Några samhällsvisioner i fysisk eller politisk mening lämnade han aldrig ifrån sig. 

En fullfjädrad pragmatiker, en person som genomförde sina idéer, men aldrig drev idéerna längre än 
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att de gick att genomföra, i ständig kontakt med materian och människorna. Men också med de 

svagheter en pragmatiker kan ha; en alltför svag grund att styra de stora dragen i sitt skapande, 

drivande mellan uppdrag som man stöter på eller som andra sätter en på. En anspråkslöshet som 

kanske var för stor i förhållande till Ps kapacitet, men som räddade honom från den sorts 

hänsynslöshet som en arkitekturideolog som till exempel Le Corbusier utvecklade. Le Corbusier som 

ju vände sig ömsom till Vichy, ömsom till Moskva i den våldsamma kampanj för sina egna idéer och 

sin egen person som var hans liv. 

Prouvés uttalade misstro mot det akademiska projektet fälls i en kort kommentar: "Il ne faut surtout 

pas dessiner d'utopies, car l'évolution n'est possible que par la constatation, qui alors la fait 

progresser." (Jean Prouvé" red: Huber och Steinegger, Verlag für Architektur Artemis, Zürich 1971). I 

och med detta uttalande tror jag att Prouvé förträngde den del av sin person som teoretiserade och 

ideologiserade arkitekturen. Den nästan fulländade syntes mellan kreativitet och industriell 

produktion som Maxéville-verkstäderna innebar löstes upp när expansionen och ekonomerna kom 

in. 1950 lämnade Prouvé sitt livsverk på grund av samarbetssvårigheter med finansiärerna. Prouvé 

tvingades inse att detta var folk som inte motsatte sig hans tekniska och ekonomiska budskap, men 

gestaltning och arbetsideologi accepterades inte. Maxévilles Arts and Crafts-ideal försvann i krocken 

med det moderna, rationella, industrialiserade och specialiserade samhället. Paradoxalt nog, för 

Prouvés slagord hade ju varit just rationalism, industrialism och modernitet. Men hans idealbild var 

av en renässansmänniska i ledningen för en medeltida hantverkargrupp med maskiner och industri 

till sin hjälp i produktionen. Detta var Prouvés utopi, den utopi han inte vågade propagera för av 

rädsla att den skulle upplösas när den uttalades. Han genomförde dock sin utopi, och hann verka i 

sex år innan den upptäcktes och slukades av tiden, pengarna och moderniteten. Ateliers Jean Prouvé 

i Maxéville var ju egentligen en 1800-talsidé liksom det fadern tidigare hade utfört i Nancy.  

Ett av Jean Prouvés viktigaste projekt var samarbetet med arkitekterna Lods och Beaudouin i Maison 

du Peuple i Clichy 1935-1938. Ett slags kulturhus med saluhall, kontor och biograf i en förort till Paris. 

Där fick han spelrum att skapa ett hus uppfört med prefabricerade fasadelement i metall och glas på 

en stomme med fri fasad i Le Corbusiers anda. Detta pionjärprojekt var kanske en av anledningarna 

till att Prouvé utsågs att ingå i juryn för ett nytt kulturhus i Paris 1971. Hur som helst är det lätt att 

föreställa sig hur Prouvé såg återspeglingar av sitt eget livsverk i Rogers och Pianos vinnande förslag. 

Metall, glas och avancerad teknik används i bägge projekten fullt ut för att uppnå målsättningen om 

en ny sorts byggnad med mångskiftande och flexibelt innehåll. 

"Prouvé declared later that [Philip] Johnson had been the scheme's great champion, and the two of 

them had together pushed it through." Ur Nathan Silver: The Making of Beaubourg, MIT Press 

1994.s42. 

Idén om ett kulturvaruhus låg i tiden. Åhléns av Backström och Reinius fick Kasper Salin-priset 1966. 

Den politiska dimensionen framstår som lite otydlig. Å ena sidan kunde liberaler lockas av det fria 

valet i ett stort utbud, det flexiblare användandet av institutionen. Å andra sidan gjorde 

centralisering och anstrykningen av sovjetiskt kulturpalats dem illamående. Socialister av olika slag 

kunde också klaga på centraliseringen och monumentaliteten som de menade kunde bilda 

potemkinkuliss för de bristande satsningarna på "gräsrotskultur". Kulturhuset blev dock ett köttben 

för dem som såg bankcity växa upp och förvandla klarakvarteren med dess kulturella och 

journalistiska arv till ett abstrakt penningmaktcentrum. Celsing var väl aldrig någon kulturradikal 
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person, och på ett sätt liknar kulturhuset en kuliss bakom vilken riksbanken trycker, en förklädnad 

som rutinerade politiker kunde saluföra till folket.  

"Last but not least, information was to be hung on the structure of the facades- news, 

announcements, shapes, lights, and movements that would be events in their own right. This notion 

plainly derived from the German architect Oscar Nitzschke (who had taught at Yale at one time, and 

had worked in Britain). NItzschke's famous unbuilt 1932-35 Maison de la Publicité design for the 

Champs Elysées had proposed a building with a metal grid facade, actually to be diagonally braced 

like Beaubourg's, covered with graphic advertisements continuously erected and dismantled with a 

rooftop crane." (Nathan Silver; The Making of Beaubourg) 

Annonseringen utåt, som misslyckades i Beaubourg, lyckades Celsing integrera naturligare i sin 

byggnad. Dessa bägge byggnader har i både Stockholm och Paris krävt en lång mognadstid, och först 

idag börjar publik, personal, aktiviteter och byggnad komma i takt och visa vad de går för, samtidigt 

som gamla brister låter sig diagnosticeras på ett mer entydigt sätt. Bägge husen har haft, och har 

fortfarande, problem med kommunikationerna. Men till skillnad från de initiala reaktionerna att det 

måste vara fel på hela byggnaden är man idag mer överens om var felet sitter. Hur och om det ska 

åtgärdas ger dock fortfarande upphov till debatt (numera genomfört i Kulturhuset). 
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