ANNONS

Visste du att ...
… Skanska Nya Hem är en av de
största byggherrarna för nyproduktion av bostäder i Göteborgsregionen
med 300–400 bostäder per år?

– Konst spelar en viktig roll i stadsbilden, det visar inte minst Vladimir Stoces konstverk i
Fiskebäck. På samma sätt kommer konsten att sätta sin prägel på våra kvarter i Örgryte Torp,
säger Sarah North, praktikant och projektledare för Skanskas konsttävling.

Synvillan
byter skepnad

”

Vi vill skapa inbjudande miljöer som
ska kännas bra att
bo och vistas i. Med
konsttävlingen för vi
in viktiga kulturvärden i området.
det.

Christina Ingelsten,
Skanska Nya Hem

Konsttävling
lyfter kulturen

Här skapades tv-klassiker som Raskens, Hem till byn och Saltön.
Nu förvandlas området kring gamla tv-huset vid Delsjövägen till
ett av Göteborgs mest attraktiva och hållbara bostadsområden.
Där Synvillan, det gamla radio- och
tv-huset, en gång låg växer nu ett modernt
och inbjudande bostadsområde fram med
närhet till storstadspuls och naturupplevelser. Skanska Nya Hem bygger här Svanenmärkta bostadsrätter och radhus i en
satsning där stor vikt har lagts vid att väva in
värden som hållbarhet, kultur och mångfald.
– Det innebär att vi inte nöjer oss med att
bygga bra bostäder och attraktiva livsmiljöer,
utan att vi också utvecklar nya arbetssätt
med en social dimension, där exempelvis fler
utrikesfödda kan få viktig arbetslivserfarenhet i en professionell organisation, säger
Christina Ingelsten, marknadsutvecklare på
Skanska Nya Hem.
Skanska Nya Hem har valt att knyta an till

Skanska Nya Hem har utlyst en
konsttävling för brf Synvillan i
Örgryte Torp. Vinnaren utses efter
sommaren av en proffsjury tillsammans med de boende. ”Intresset
är jättestort och det här är ett fantastiskt sätt att få in kulturen tidigt
i planeringen av ett nytt område”,
säger Sarah North, engelskfödd
arkitekt som är praktikant och
projektledare för konsttävlingen.

den nedräkning som Göteborg gör inför
400-årsjubileet 2021 med olika temaår som
ska peka ut vägen för bygget av den hållbara
staden. 2016 står kulturen i fokus och det
återspeglas i planering och utformning av
bostäderna i Örgryte Torp.
– Vi försöker tillföra det lilla extra för att
skapa attraktiva och inbjudande miljöer,
säger Christina Ingelsten. Vi tror att konst
är en stark bärare av stadskvaliteter.
Skanska Nya Hem har utlyst en tävling i
Örgryte Torp, där vinnaren får svara för den
konstnärliga utsmyckningen i området.
– De bästa förslagen ställs ut i höst och
de boende får möjlighet att vara med och
påverka utfallet.

Vill du veta mer?
Mer information om bostäderna
och konsttävlingen finns på
www.skanska.se/konsttavling

www.skanska.se

Skanskas bidrag till Göteborgs 400-årsjubileum
2016
2017
2018
Tema: Kultur
• Skanska bygger blandade
bostäder i Örgryte Torp med
konst i fokus.

Grön och skön stad
• Klimatsmarta bostäder
i Johanneberg med
Svanen i centrum.

Go global
• Nya Hovås: en småskalig
blandstad i världsklass.

2019
Kunskap och upplysning
• Lindholmshamnen:
smarta hem i internationell forskningsmiljö.

2020
Hållbart växande
• Skanska summerar fem
år av hållbarhetsdriven
bostadsutveckling.

2021
Göteborg fyller 400 år!
• Skanska medverkar i
firandet av Göteborgs
jubileumsresa.

