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Atmen - framtidens byggande

G

rupp Atmen bildades 2013 och är en rikstäckande, oberoende och ideell
organisation inom byggande och byggnadskonst.

Genom vårt samarbete vill vi tillvarata och utveckla den samlade kunskap och erfarenhet
som finns, rörande hus och byggande i svenskt klimat. I begreppet byggnadskonst
inbegriper vi alla livslängdsaspekter: Placering, funktion, gestaltning, materialval, miljö
och hälsa, installationer samt energiförbrukning. Atmen verkar för kunskapsutbyte
mellan olika kompetenser och vårt mål är att lagstiftning, normer och branschsyn ska
premiera hantverksskicklighet, långsiktig kvalitet och livscykelperspektiv.
De nyproducerade byggnader som är både vackera, hållbara och ändamålsenliga, är
svåra att finna i Sverige idag. - Det förhållandet vill vi förändra. Grupp Atmen
hämtar inspiration från mer än 2000 års kunskapsutveckling och våra ledamöters
kunskapsbas och arbetsområden spänner från traditionellt hantverk till modern
forskning och spetskompetens.

Daniel Andersson, ordförande
Höger: Västra Hamnen, Malmö anses som ett av de främsta moderna
bostadsområdena i Sverige. Området har stora upplevelse- och
strukturmässiga kvaliteter. Men bebyggelsens tekniska brister, främst i
form av hög energianvändning, medför att Västra Hamnen, inte uppfyller
grundläggande krav avseende bland annat hållbarhet, ekonomi och sund
inomhusmiljö ur ett livscykelperspektiv. Detta trots att det är ett av de mer
påkostade byggnadsprojekten under senare tid. Västra Hamnen är ett av
flera exempel på behovet av kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring
inom byggsektorn.
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Om Grupp Atmen

G

rupp Atmen bildades den 15 februari
2013 på initiativ av nätverket Byggnadsarv
& Byggnadskonst och dess medlemmar Per Arne
Ivarsson, Christer Harrysson, Bengt Adolfi och
Daniel Andersson, med syftet att begreppet
byggnadskonst åter ska hamna på dagordningen.

Styrelsen har hittills valt in 4 nya ledamöter.
Målet är att om 5 år vara en akademi med 30-talet
engarerade och kompletterande kompetenser.
Ledamöterna ska tillsammans täcka alla
aspekter på hus och byggande i Sverige. (Se
kapitel Byggnadskonstens kunskapsområden.)

Vår verksamhet
Grupp Atmen vill informera om goda exempel
på hus och byggnadsteknik. Bland annat genom
delta i debatten om samhällsbyggandet. Atmen
vill bidra till att kunskap och kompetens inte
faller i glömska utan bevaras och utvecklas.
Detta för att uppnå och bibehålla kvalitet, god
ekonomi samt miljömässig hållbarhet.

Denna skrift är den tredje som Atmen hittills har
gett ut. Vi är i skrivande stund också i slutfasen
för vårt första större projekt, en förstudie för
Atmen Center. Atmen Center är ett oberoende
kunskapscenter för forskning, utveckling och
spridning av såväl kunskaper som praktiskt
kunnande. Centret ska underordnas Grupp
Atmen och utgöra paraplyorganisation för den
del av vår verksamhet som är projektfinansierad
och kommersiell.

Vi initierar och driver projekt, anordnar
seminariedagar, prisutdelningar och har
även träffar och diskussionsforum för våra
ledamöter. Hittills har vi haft fyra fysiska träffar:
Tre på vårt kansli, samt en prisceremoni, då
vi anordnade vår första årliga prisutdelning.
Atmen-priset 2014 tilldelades den nu 60 år
gamla och ännu välhållna Trandaredskolan i
Borås. Skolan symboliserar god byggnadskonst:
Den är resurssnål, hållbar, väldisponerad och
vacker.
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Atmen-fonden
Grupp Atmen har instiftat en fond för god
byggnadskonst. Genom denna bidrar vi till
projekt och priser av föredömlig karaktär. Se
kapitel Atmen-fonden för mer information.
_____
På följande sidor presenteras våra ledamöter.
Se även gärna www.atmen.se för aktuell
information om oss och vår verksamhet!

Vår strategi

Grupp Atmens strategi
rupp Atmen ska uppfattas som den mest trovärdiga obundna organisationen
för byggande kännetecknat av en helhetssyn.

G

Vår trovärdighet ska grundas på ledamöternas samlade erfarenhet och praktiska
kunskaper inom området.
Organisationen drivs ideellt. Aktuella projektområden som uppstår, organiseras
och genomförs på affärsmässig grund.
Som ett led i att uppnå Grupp Atmens målsättning skapar vi Atmen Center, vilket
ska fungera som en paraplyorganisation för organisationens projektfinansierade
och kommersiella verksamhet.

Namnet Atmen
Vi anser att hus likaväl som människor måste kunna andas, därav namnet Atmen.
I tyska språket betyder ordet just ”andas”. På sanskrit är betydelsen ”ande”.
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Byggnadsingenjör & Byggmästare

Bengt Adolfi

Styrelseledamot, kassör

Kontakt:
tel: 070-593 13 36
mail: bengt.adolfi@atmen.se
Egen hemsida: www.byggmastareadolfi.se

M

ed en farfar som snickare, en morfar som
målarmästare och pappa som hade en
fabrik för byggnadssnickerier kom min uppväxt
att präglas av husbyggande i olika former. Mina
sommarjobb bestod bland annat av schellakering
och grundning av dörrkarmar, montering av
hörnjärn på fönsterbågar eller rensning av
formvirke. Mest uppskattat var att få följa
med far till något villabygge för måttagning av
skåpsnickerier eller trappa. I Örebro togs vi emot
av byggmästare Kalle Andersson, iklädd hatt,
flanellskjorta, en något sliten kavaj och ibland
även slips.
Jag bestämde mig tidigt för att skaffa bra utbildning
och så snabbt som möjligt ta anställning på ett
byggföretag. Efter Tekniska Gymnasiet i Örebro
läste jag ekonomi i Stockholm innan jag gjorde
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värnplikten inom flygvapnet. 1970 flyttade jag
till Stockholm och tog anställning på dåvarande
Skånska Cementgjuteriet. Där arbetade jag
som arbetsledare, platschef, arbetschef och så
småningom VD för ett dotterbolag. Under min
tid inom Skanska levde och arbetade jag även två
år på Sri Lanka där vi byggde upp ett samhälle helt
från grunden. Samhället skulle sedan användas av
svenska biståndsarbetade som tjänstgjorde vid
byggandet av Kot Male projektet. En erfarenhet
som verkligen lärde mig vikten av planering,
projektering och logistik.
Efter nästan två decennier på Skanska kände jag
att det var dags att ta nästa steg. Då jag redan under
1980-talet intresserade mig för innemiljöfrågor
gick jag nu vidare med tankarna kring ekologiskt
byggande. Inte i första hand så kallade ekobyar

utan friskt och sunt byggande för vanligt folk som
vid den tiden börjat tanka blyfritt och använda
oblekta kaffefilter. Detta engagemang resulterade
i EkoBo 95 i Askersund. Ett eget projekt med
rötterna i gammal svensk byggtradition i modern
tappning. Huset på 135 m2 fick stor massmedial
uppmärksamhet och utsågs till ett av ”Årets
Byggen 1995”. EkoBo 96 respektive EkoBo 2011
är en vidareutveckling av konceptet och planering
pågår nu inför EkoBo 2015.

K

anske var det min barndoms möten
med Byggmästare Kalle Andersson som
inspirerade mig att undersöka möjligheten att
erhålla Mästarbrev. Trots en lång och gedigen
yrkeskarriär var det inte helt självklart att få
bli Byggmästare, men efter att ha genomfört
mästarprov erhöll jag via Stockholms
Hantverksförening, Mästarbrevskansliet och
Stockholms Byggmästarförening, Mästarbrev
2006

J

uppdragsgivare, produktionsledning, planering,
inköp, kalkylering, projekteringsledning. Projekten
varierar från nyproduktion av gruppbyggda
småhus och flerbostadshus till renovering/
ombyggnad av äldre hus. Under 1990-talet
föreläste jag om ekologiskt byggande på Örebro
Universitet och idag undervisar jag blivande
högskoleingenjörer i byggfysik, byggteknik och
materiallära vid KTH i Stockholm.
Som kompletterande kunskapskälla använder
jag förutom egen erfarenhet även Svenska
byggnadsvårdsföreningen, där jag ingår i styrelsen.
Min personliga devis är ”Modernt byggande med
sunda material och traditionella metoder”.

Bengt Adolfi

ag arbetar idag som konsult och driver företaget
Byggmästare Adolfi AB. Jag erbjuder mina

Urval meriter & uppdrag:
• Egen konsultfirma sedan 1992
• Byggmästare sedan 2006
• Undervisar på KTH
• En av grupp Atmens fyra grundare
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Landskapsarkitekt m. m.

Daniel Andersson
Styrelseordförande

Kontakt:
tel. 070-55 39 773
mail: daniel.andersson@atmen.se
Egen hemsida: www.jarnhager.se

“Den som äger en trädgård och boksamling saknar intet”
Cicero 106f.kr. - 43 f.kr.

S

om född och uppvuxen på lantbruk har jag
haft förmånen att tillgodgöra mig en bred
kunskapsbas inom bygg- och maskinteknik,
jordbruk och naturvård. Endast sex år gammal
började jag intressera mig för historiska miljöer,
inte minst borgar och slott. Intresset har följt mig
sedan dess och successivt breddats med åren.
Jag är en erfaren föreningsmänniska som
hittills har suttit med i 9 olika ideella och
projektorienterade styrelser. Mitt intresse för
byggnation omfattar sunda hus och hälsoaspekter,
traditionell byggnadsteknik samt antikens och
postmodernismens känsla för symmetrier och
organiska uttryck.

uppdrag som syftar till att tillgängliggöra och
utveckla naturlandskap. Och via mitt eget
boktryckeri och förlag ger jag ut böcker inom
ämnen som äldre hantverk och parkhistoria.
Jag har även en mindre stuck- & gjutverkstad, i
vilken jag lagerhåller och försäljer ett bassortiment
av kapitäl, volutkonsoler, takrosetter med mera.

B

land mina hittills utgivna böcker finns
en kommenterad nyutgåva av Pasch´s
murbruksförsök. Boken utgavs ursprungligen av
Jernkontoret och med anledning av Göta kanalbygget, 1824. Boken redovisar grundligt samt
med tillhörande blandningsbeskrivningar ett
30-tal syd- och mellansvenska kalksorters
Sedan 2011 har jag en rådgivnings- och hydrauliska egenskaper och därmed lämplighet
anläggningsfirma där jag bland annat åtar mig för byggnation i vatten. Texten finner sin relevans
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än idag, då ingen lika omfattande undersökning av en väsentlig del, med tanke på all den tid vi
platser lämpliga för kalkbrytning har genomförts spenderar i och kring dem.
i Sverige sedan dess.
Exempel på goda förebilder för hus och
Bland pågående bokprojekt kan nämnas bebyggelse finner man företrädesvis i medeltida
översättningen av Mauch, Architectonsichen stadsstrukturer samt i klassicistisk och annan konst
Ordnungen - en bok som på 100 planscher och med hantverksmässiga detaljer. Byggfysikaliskt
omfattande text, grundligt redovisar de vanliga riktiga och lågemitterande konstruktioner bidrar
kolonnordningarna, dess historia, särdrag, tillika vidare till en helhetsmässigt ekonomisk, tilltalande
kända renässansarkitekters tolkningar av dem.
och sund vistelsemiljö.

S

om landskapsarkitekt intresserar jag mig
dels för regional samhälls- och infrastrukturplanering, dels för parkhistoria och vård och
utveckling av naturlandskap.
I det större perspektivet är jag övertygad om att
väl analgda och vackra miljöer, vilka har skapats
i syfte att hålla och uppskattas av boende och
besökare i århundraden, är en god vision för all
landskapsplanering. I dessa miljöer är byggnader

Urval meriter & uppdrag:
• Egen rådgivnings- och anläggningsfirma sedan 2011
• Eget boktryckeri och förlag, Järnhager förlag
• Initierat och arrangerat 4 bussresor inom
arkitekturhistoria och stadsplanering

• Den Goda Jorden, andre vice ordförande
• En av grupp Atmens fyra grundare
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Arkitekt sar/msa

Gunilla Gustafsson
Kontakt:
tel. 036-17 32 32
mail: gunilla.gustafsson@atmen.se

E

n ny årsring som lades till staden Jönköping
på 60- talet blev arenan för min lek och
uppväxt. Bland anläggningsmaskiner och
bergsprängningssirener bevittnade jag nyfiket
rivning av lantgårdar och släktingars enkla
träbostäder. Allt till förmån för arkitektritade
villor och 60-talets bostadsområde med
välplanerade moderna bostäder. Service- och
skolanläggningen låg i centrum, precis som mina
nymodiga barnböcker i bokhyllan beskrev. Senare
ledde 70-talets starka samhällsengagemang
och intresse för sociala frågor vid sidan av
lantbrukets byggda miljö, mig vidare in på
Chalmers arkitektutbildning med en avslutande
examen 1983. Idag, 30 år senare, har jag
erfarenhet av en mångfald genomförda projekt
samt 20 år från ägande och företagsledning av
arkitektverksamhet.
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J

ag brinner för helhetslösningar som tar sats
i allt från stadsbyggnadsutformningen till
ett genomförande där mångfald av innehåll,
verksamheter och variationsrikedom inom
projekten lägger grunden till bestående och
inspirerande värden. Där platsernas historia och
förutsättningar skapar en säker grund för nya
stimulerande årsringar istället för dagens många
färdiga ensidiga typkoncept. Dessa resulterar
ofta i kortsiktiga lösningar utan relation till
omgivningen eller värdeskapande grunder.

F

ör att kunna utveckla och arbeta med
sammansatta projekt har jag ständigt rört
mig över gränserna och är mer av en generalist
än en specialist. Idrottsprojekt, vård och omsorg,
skolor, kontor, före detta regementsområden
och bostäder i alla former, stadsbyggnadsprojekt

et cetera ger ständigt erfarenhet över gränserna
och är alla viktiga pusselbitar i vår miljö.
Dock får jag erkänna att arbeten med äldre
kulturbyggnadsprojekt där handens och tankens
omsorg kring detaljer och skönhet är tydliga,
ligger mig extra nära hjärtat.

E

n stark miljömedvetenhet har alltid varit
väsentligt i projekt och i vardagen. Ytterligare
insikt i vikten av en sund inomhusmiljö fick
jag erfara 2002 då ett läckande vattenrör i
hemmet i kombination med det nu förbjudna
golvkaseinspacklet gjorde mig extremt överkänslig
mot olika kemiska produkter som är vanligt
förekommande i våra byggnader såsom ftalater,
färger, formaldehyder, limmer, emissioner,
inredning med mera. En överkänslighet som
tvingar mig att navigera genom vardagen och
byggarbetsplatserna, men som också har gett en

skärpa och motivation till att driva och påverka
val av material och tekniker i en sund och hållbar
riktning. En konsekvens av ovan och ett sedan
tidigt starkt djur- och naturintresse har gjort att
skogen och jakttornen numer blivit en alltmer
uppskattad miljö, att få förnimma att vi är en del
av naturen som är så fantastisk!

Urval meriter & uppdrag:
• Arkitektexamen Chalmers, 1983
• Ritat och genomfört ca. 100 byggnadsprojekt
• Erhållit flera första priser i tävlingar
• Erhållit 5 stadsbyggnadspriser
• Erhållit Riksbyggens Årets projekt 1995
• HSB Årets projekt för 2011 och 2012
• Husarkitekt åt Statens fastighetsverk
för två byggnadsminnen

• Ledamot i Grupp Atmen sedan sommaren 2013
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Professor i byggteknik

Christer Harrysson

Styrelseledamot, vice ordförande

Kontakt:
tel: 0346-831 40; 070-243 11 39
mail: christer.harrysson@atmen.se
Egen hemsida: www.byggochenergiteknik.se

K

omplexa problem kräver nytänk! Nyckelord
för att åstadkomma ett bättre byggande
och boende är helhetsgrepp, systemtänkande
samt klarare ansvarsförhållanden och skärpt
myndighetsbevakning under hela byggprocessen.
Brist på helhetssyn och kunskap kan leda till
felbedömningar som kan bli fatala ur säkerhetsoch ekonomisk synpunkt. Genomförandet
av skadeutredningar och besiktningar kräver
kunskap, erfarenhet och gott omdöme. Kunskap
finns i branschen och samhället, men utnyttjas
inte i tillräcklig utsträckning.
Alltför många förlitar sig på teoretiska uppgifter
och beräknade värden som saknar tillräcklig
förankring i verkligheten. Olika teorier och
beräkningar stämmer sällan i praktiken, något
som ledde till min doktorsavhandling och
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disputation på Chalmers 1988. Min verksamhet
baseras på vetenskapliga grunder och mer än
30 års erfarenheter samt meriter från såväl
näringslivet som från akademin.

M

in verksamhet omfattar allehanda frågor
kring byggande och boende samt med
nyckelorden helhetsgrepp och systemtänkande
som policy. Uppdragen omfattar byggande från
grund till tak, innefattande byggteknik, energi,
installationer, innemiljöfrågor, livscykelanalys
m m. Som en av landets ledande experter har jag
under åren samlat på mig en mängd erfarenheter
bland annat baserat på undersökningar i form
av statusbestämning av slumpmässigt valda
hus och skadeutredningar. Bland aktuella FoUuppdrag finns teknik- och marknadsinriktade
projekt, framtagning av fackartiklar, underlag

för broschyrer och press- “Christer har under hela sitt Jag deltar dessutom i många
releaser samt uppdrag för att arbetsliv haft en fot vardera rättstvister som expertvittne.
organisera, genomföra och inom akademin och näringsdelta i kurser och konferenser livet. Få personer har en lika Utgående från bland annat
har
jag
på aktuella teman. Under gedigen kunskapsbas som kunskapsbanken
många år har jag genomfört Christer inom bygg- , energi- utvecklat lösningar och recept
för ett bättre byggande. Några
ett antal praktiskt inriktade och innemiljöområdet.”
av resultaten presenteras i boken
FoU-projekt för bland andra
Boverket och Svenska kommunförbundet med HUSDOKTORN GÅR RONDEN i form av
arbetsnamnet “Innemiljö och energianvändning ett 40-tal kapitel om praktikfall, utredningar och
i småhus, flerbostadshus samt barnstugor och debattinlägg. Med boken har jag tre syften: Att
skolor”. Uppgiften har bland annat varit att väcka debatt, att informera och utbilda husköpare
rangordna olika tekniska lösningar och kvantifiera och husägare till kritiskt tänkande.
skillnader. Några aktuella ämnen som studerats är
till exempel tjock isolering, luftvärme, golvvärme
yggbranschen måste förnyas och gamla
och passivhus.
kunskaper tillvaratas. Om vi använder känd
kunskap i ökad utsträckning behöver vi inte så
Därtill ska läggas en aldrig sinande ström av ofta säga “det var bättre förr”.
skadeutredningar. För drygt 20 år började jag
som rådgivare till Villaägarnas Riksförbund och
som skribent i tidningen Villaägaren. Sedan
många år tillbaka har jag genomfört ett stort
antal skadeutredningar och byggt upp en unik
kunskapsbank med fokus på byggskador och
innemiljöproblem inom många olika områden.

B

Urval meriter & uppdrag:
• Tio års ledande befattningar inom trähusbranschen
• Egen rådgivande ingenjörsfirma Bygg- och Energiteknik sedan 1981
• Tekn Dr Chalmers 1988 med avh.: “Småhusets energiomsättning”
• Professor i byggteknologi vid Arkitekthögskolen i Oslo 1992
• Mottagare av SBRs stora pris Byggstenen 1994
• Professor i byggteknik vid Örebro universitet sedan 2004
• En av grupp Atmens fyra grundare
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Christer i sin bok “Husdoktorn går ronden”, 2006

Byggmästare

Gunnar Ivarson
Senior advisor

Kontakt:
tel. 0705-23 30 09
mail: gunnar.ivarson@atmen.se

M

grupphus, radhusbyggnationer och industriproduktion. Många av bostadsproduktionerna
var i storleksordningen 40-100 enheter. En del
var i egen regi, andra på totalentreprenad eller
somliga var på vanlig entreprenad. Det innebar ett
stort ansvar för såväl teknisk som arkitektonisk
styrning. Dessutom tillkom naturligtvis kundkontakter, markköp, planarbete, bygglov och
1956-57 byggde jag min första egna villa. Jag var övriga myndighetskontakter.
19 år vid byggstarten. Under tiden från 1958 till
1966 var jag anställd på ett medelstort byggföretag
ed en lång erfarenhet i bagaget startade jag
i Borås Isacksson & Son , först som platschef
tillsammans med en kompanjon Wäst-Bygg
och efter ett par år som arbetschef.
1981. Vår första affärsidé var att köpa äldre
fastigheter och därefter totalrenovera dem med
1966 anställdes jag som arbetschef på ett större hjälp av de förmånliga räntebidrag som då
byggföretag i Borås, K.I. Andersson AB. Under fanns. Samtidigt köpte vi mark för nyproduktion
dessa två perioder sysslade jag med mycket av flerbostadshus och så småningom hade vi
bostadsproduktion,
flerbostadshus,
större ett bestånd om cirka 1200 lägenheter samt
itt intresse för byggbranschen har funnits i
hela mitt liv. 1956 började jag som snickare
och ganska snart blev jag arbetsledare. Två år
senare började jag läsa till byggnadsingenjör på
kvällstid i Göteborg, tog examen 1961 och läste
därefter företagsekonomi och juridik, även detta
på kvällstid. (Vuxenutbildningen)

M

14 | Grupp Atmen 1:2014

kommersiella lokaler. Samtliga enheter såldes 2005
med ett mycket gott resultat. I början av 2000-talet
började vi bygga stora logistikfastigheter och blev
ganska snart mycket stora inom detta område.
2005 lämnade jag över VD-skapet och därmed
det operativa ansvaret till min yngste son. Under
2010-2011 utvecklade jag tillsammans med ett
team av arkitekter, installationskonsulter med
flera Wäst-Byggs bostadsplattform med avsikt
att effektivisera hela byggprocessen för att uppnå
bättre ekonomi och högre kvalité i byggandet.
Wäst-Bygg utvecklades under denna tid till
Sveriges största privatägda byggföretag.

Högskolan I Borås: Medverkat i ett branschråd
för byggutbildning av ingenjörer i cirka 20
år. Utveckling och anpassning av olika kurser
bland annat Affärsingenjör Bygg. Ledamot i
Ingenjörsinstitutionens styrelse sedan 10 år.

Ett urval av mina uppdrag genom åren:
Sveriges Byggindustrier: 1978 Styrelseledamot och
senare vice ordförande samt ordförande fram
till 2005 i Byggförening Väst, Göteborg. 1978
Ordförande i branschutskott för Byggförening
Väst, Borås till år 2000. 1978 Styrelseledamot
och senare vice ordförande till 2005 samt
ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse i 10 år.
Ordförande för egenföretagarutskottet inom
Sveriges Byggindustrier i 10 år. 1991-1994
Ordförande i projektgrupp Bostadsbyggande
med uppgift att förändra räntebidragssystemet
för bostadsbyggandet till en marknadsmässig
nivå.

Stadsdelen Norrby i Borås:
Ordförande för en referensgrupp för ett
partnerskap för byggandet av c:a 1500 lägenheter.
I partnerskapet ingår Borås Stad, Borås Energi
& Miljö, Högskolan I Borås och Statens
Provningsanstalt SP.

2009: bildat en fond om 1 miljon kronor för
studiebesök på arbetsplatser, byggarpubar och
stipendieutdelning varje år.
2012: bildade jag Gunnar Ivarsons Stiftelse för
Hållbart Samhällsbyggande med en grundplåt om 4
miljoner kronor.

Gunnar Ivarson

Urval meriter & uppdrag:
• Grundare av Wäst-Bygg, 1981
• Sveriges byggindustrier, ledande befattingar 1978-2005
• Rådgivare till Högskolan i Borås sedan 20 år.
• Stiftare av 2 fonder för hållbart byggande
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• Stadsdelen Norrby, ordf. i referensgrupp
Gunnar
har
mångårig
erfarenhet
av
samhällsbyggande.
• Ledamot i Grupp Atmen sedan sommaren 2013
Här, del av den framtida stadsdelen Norrby, Borås.

Restaureringsarkitekt

Per Arne Ivarsson
Styrelseledamot, sekreterare

Kontakt:
tel: 070-822 11 34
mail: pa.ivarsson@atmen.se

Å

r 1958 började jag som byggpraktikant hos
en riktig byggmästare i Norrtälje, med målet
att bli arkitekt. Målet uppnåddes 1971 med min
arkitektexamen från Chalmers Tekniska Högskola.
I dag, drygt 40 år senare med yrkesverksamhet som
restaureringsarkitekt, har jag ansvarat för mer än 400
olika objekt, fördelade på bl.a. 40-talet kyrkor, 120
slott/herresäten och offentliga byggnader, drygt 100
bostadshus och 50-talet butiker/industrier/kontor.
Objekten omfattar kvalificerade restaureringar.
Vidare ett 50-tal utvecklingsprojekt, föreläsningar,
seminarier. Genom uppdragen har jag kunnat
fördjupa mina kunskaper framförallt inom äldre
byggteknik, med särskild betoning på materialfrågor
rörande putstekniker, murverkskonstruktioner
och övriga mineraliska material. Kunskapen om
kalk i byggnadssammanhang har närmast blivit
en passion. Passionen har resulterat i ett antal
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artiklar i fackpressen. Jag ingår i redaktionen
för tidningen Byggnadskultur, vilken är Svenska
Byggnadsvårdsföreningens tidskrift.
Mitt kunnande och mina erfarenheter kommer
från uppdragens karaktär, som omfattar allt ifrån
helhetsbedömningar och analyser, som underlag
för åtgärdsförslag och förfrågningsunderlag,
till byggledning, kontroll och besiktningar.
Detta har i sin tur resulterat i stort intresse
för förvaltningsekonomi och för vård- och
underhållsplanering.
Sambandet mellan människans mått och hur vi
formar och uppför våra hus och våra miljöer, är ett
annat stort område, vilket jag passionerat brinner
för.

Ett urval av mina uppdrag genom åren:
Slott/herresäten: Riddarhuset, Stockholm; Sagerska
Palatset, Stockholm; Linköpings slott, Linköping;
Mauritzbergs slott, Norrköping; Vadstena slott,
Vadstena; Fogelviks slott, Valdemarsvik; Nynäs
slott, Nyköping

Bostadshus: Kv Ägir 4, Djursholm; Kv Granen
2 o 3, Göteborg; Kv Oktanten, Göteborg; Kv
Furan 8, Göteborg; Kv Kolumbus, Göteborg; Kv
Haken 18, Norrköping; Kv Jupiter, Sundsvall; Kv
Neptunus, Stockholm; Brf Forestaborgen, Lidingö;
Kv Beckasinen, Linköping; Kv Dukaten, Linköping

Kyrkor: Kristine kyrka (ut- och invändigt),
Jönköping; Sofia kyrkan, Jönköping; Skogskapellet,
Jönköping; Skogskapellet, Nässjö; Hylletofta kyrka,
Sävsjö; Eksjö kyrka, Eksjö; Mariestads domkyrka,
Mariestad; Synagogan, Norrköping.

Seminarier/artiklar: Kalkbruksseminarium, Riksantikvaren, Oslo; Overflatedagarna för Teknologisk
Institutt, Oslo; Kurser i Budgetberäkningsmallen
åt KBS, Stockholm; Seminarium om Stenstaden
Sundsvall; Klotterseminarier på Wiks slott,
Enköping och AGS, Köpenhamn; Artiklar i Bygg
& Teknik samt Byggnadskultur.

Offentliga byggnader: Residenset, Jönköping;
Residenset,
Nyköping;
Kronomagasinet,
Gripsholms slott, Mariefred; Häfla bruk,
Katrineholm; Rasmus kvarn, Röttle by, Gränna;
Teleborgen, Göteborg; "Tomtehuset", Göteborg;
Riksbanken, Nyköping; Radiomuseet, Motala;
Tidaholms bibliotek, Tidaholm; Vetlanda stadshus,
Vetlanda; Per Brahe gymnasiet, Jönköping; Oslo
Universitet, Oslo; Östbanestationen (nuvarande
Oslo Sentral), Oslo; Sjöekipaget för Finska UD,
Helsingfors

Urval meriter & uppdrag:
• Arkitektexamen Chalmers, 1971
• Restaureringsansvarig för mer än 400 objekt
• Hållit åtskilliga gästföreläsningar & seminarier
• Erhållit flera patent, på bl.a färgborttagningsmetod
• Idag Senior advisor åt Idomenico AB
• En av grupp Atmens fyra grundare
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Per Arne har genom åren restaurerat mer än 100slott

restaureringsmålare, metallurg m.m.

Arja Källbom

Kontakt:
tel. 070-657 34 75
mail: arja.kallbom@atmen.se
Egen hemsida: www.stationormaryd.se

“Sök svaret inuti din fråga”
J. Rumi 1207 - 1273

K

onstnär eller ingenjör?
Konst eller
vetenskap? Så tänkte jag som mycket
ung och valde som min yrkesinriktning
naturvetenskap och teknik. Senare i livet förstod
att jag inte måste välja, att jag kan ha en fot i båda
lägren som ju på ett eller annat sätt är förbundna
med varandra. Mitt latenta intresse för äldre hus
och husbyggnadskonst slog till efter att ha arbetat
med FoU inom materialteknik och metallurgi
cirka 15 år i svensk industri. Då började jag
söka ny kunskap. Jag är en person med många
intressen och de flesta rör vår livsmiljö och konst
i en eller annan form.
En metallurg kan enkelt beskrivas som en
kemist inom oorganisk kemi, med inriktning
på hur metaller framställs, förädlas och
används. Mina arbetsfält har bland annat varit
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inom energiproduktion (erosion i vatten- och
gasturbiner/Semcon-Nordisk
Industrifond;
nedbrytningsmekanismer av metalliska material
inom kärnkraftverksanläggningar/OKG) och
utveckling av gjutna metalliska komponenter
(lättmetaller/Swerea Swecast).
Idag är jag även byggnadsantikvarie med examen
från Högskolan på Gotland/Uppsala Universitet.
Mitt livslånga intresse för måleri resulterade
i att jag också arbetar som dekorations-/
restaureringsmålare, med eget företag inom
området. Mitt specialområde är materialteknik i
kombination med teoretisk och praktisk kunskap
inom beprövat och hållbart byggande. Mitt hjärta
klappar starkt för naturliga färger (både som
pigment och bindemedel) deras lågmälda skönhet
och långa livslängd.

J

ag fascineras av naturliga material som vid
första anblicken ter sig som ”low tech” men
som i själva verket är precis det motsatta. Till
exempel jordpigment, leror och olika bindemedel
i färg. I olika arbeten har jag karakteriserat och
inventerat sådana material och implementerar dess
användning i mitt dagliga arbete. Pigmentanalyser,
målning av plåttak för kulturhistoriska byggnader,
tjära, användning av naturliga/ekologiska färger,
är exempel på områden där jag kombinerar mina
yrken. Det arbetssätt jag tycker bäst om är ett
tvärvetenskapligt synsätt där handens kunskap
samspåkar med logik och intuition, gärna i
diskussion med andra.

vackra och ändamålsenliga materialval och
metodval skulle kunna betyda mycket för dagens
och framtidens byggande och är något som kan
utvecklas och lyftas fram mer bland annat genom
goda exempel. Jag vill gärna bidra till detta.

Inspiration till vidare kunskaper får jag bland
annat som aktiv medlem och styrelseledamot
i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och
Byggnadsvård Qvarnarp (ek. förening). Min man
och jag driver vårt företag Station Ormaryd AB
utgående från ett före detta stationshus byggt
1898, och vi bor på småländska höglandet i ett
före detta missionshus från 1923. Jag gillar att
återanvända byggnader och saker, är kreativ,
Mina material- och metodval präglas av strävan visionär och obotlig entreprenör. Jag ser hellre
att förstå tillämpningens helhet och livscykel. möjligheter än svårigheter.
Många bra beprövade material och byggmetoder
har glömts bort och förtjänar att återupptäckas.
För mig är de estetiska aspekterna viktiga, jag tror
att vi har en universell strävan efter skönhet och
harmoni - samt att vi påverkas av vår livsmiljö i
allra hösta grad; arkitektur, konst, färger och av
materialens inneboende egenskaper. Hållbara,
Urval meriter & uppdrag:
• Forskningsingenjör / metallurgexamen, Bergsskolan, 1990
• 15 års FoU-arbete inom materialteknik & metallurgi
• Byggnadsantikvarieexamen, Högskolan på Gotland, 2008
• Certifierad sakkunnig, kulturvärden, KUL2
• Högskoleutbildningar inom färglära, fotografi m.m.
• Gästhantverkare/stipendiat vid Hantverkslaboratoriet
• Egen firma inom dekorations- & restaureringsmåleri
• Ledamot i Grupp Atmen sedan sommaren 2014
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Med precision och känsla skapar Arja nya, beständiga färger.

Dr. i socialmedicin & journalist

Glenn Welander

Kontakt:
tel. 0511-15758 / 0730-707077
mail: glenn.welander@atmen.se

“Förnuft, erfarenhet, utveckling och framtidstro”
G. Welander

S

om tolvåring hjälpte jag min morfar snickra
ett nytt innertak över korna i hans ladugård.
Vi fortsatte med att i en gammal men funktionell
maskin tillverka takspån till samma ladugård.
Som 14-åring började jag mitt första arbete som
var målarlärling. Vi använde linoljefärg av hög
kvalitet. Färg som skyddade i decennier.
Mitt intresse för byggande, byggnadskonst
och kvalitet torde dock har sitt ursprung i mitt
intresse för konst och kultur. Ända sedan jag var
liten grabb har jag tecknat och målat. Och delvis
varit aktiv konstnär.
Vackra harmoniska miljöer och byggnader
tilltalar mig. Ett välbyggt hus står länge och är
ofta hälsosamt att bo i. I min hemstad finns en
skola som byggdes 1896. Av högklassigt tegel och
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gediget kärnvirke. Den är fortfarande vacker att se
på och den har aldrig drabbats av fukt och mögel.
Det är mig man kan hitta på kyrkvindar studerade
hur forna tiders murare och timmermän gått till
väga. En tidsresa där man riktigt känner närvaron
av riktiga yrkesmän.

J

ag har arbetat som byggnadsarbetare men
också som maskinmontör. Jag har varit med
i arbetslaget som byggt fabriker och bostadshus.
Jag har också byggt om och renoverat ett par
egna hus och bistått andra med att bygga om.
Utbildningsmässigt har jag gått en helt annan väg.
Som tonåring fick jag inte studera. Det var först
efter några år i yrkeslivet via folkhögskola och
sedan gymnasium - ekonomisk linje med estetisk
variant som tillval - jag fick en formell utbildning.
Därefter följde journalisthögskola.

S

enare blev det en forskarkarriär i socialmedicin.
År 2001 disputerade jag och blev medicine
doktor vid Karolinska Institutet, KI. Ett 20tal internationellt publicerade vetenskapliga
artiklar har forskningsarbetet avkastat, liksom
en internationellt spridd lärobok på mastersnivå,
”Injury prevention – An introduction.” Hittills
utgiven i två engelskspråkliga och en spansk
variant.
Som journalist har energifrågor, miljö och
byggande särskilt intresserat mig. Energikrisernas
ledde till att jag gick energirådgivarkurser och
läste in mig i ämnena. Jag skrev också mängder
med artiklar om detta. Återkommande var de
om praktiska förnuftiga och billiga sätt att sänka
energikostnaderna men behålla komforten. Detta
i en tid när den ena mer komplicerade tekniska
lösningen efter den andra på att billigt värma
och ventilera hus presenterades. Lösningar som

ofta inte fungerade. Samtidigt som det också
blev väldigt dyrt. Detta är inte att hushålla med
resurserna och satsa på byggnader som har lång
livslängd.

S

ocialmedicin ligger helt rätt när det vi talar
sunda hus, byggande och estetiskt tänkande.
Socialmedicin handlar nämligen i hög grad om
prevention, det vill säga att förebygga ohälsa. Det
sker genom att ta reda på orsakerna till ohälsan.
Med fakta på bordet kan man förebygga skador
och bibehålla hälsa. Hus i bra material, som är
estetiskt tilltalande och trivsamma att bo i är
faktiskt bra för hälsan. Det är också ekonomiskt
och humant. Trivsel är hälsosamt.

Urval meriter & uppdrag:
• Journalisthögskoleexamen, JHG, 1977
• Dr. i Socialmedicin, Karolinska Institutet 2001.
• Forskningsassistent vid Karolinska Institutet.
• Arrangerat och talat på socialmed. och internationella konferenser
• Författat internationellt spridd eng/tysk masternivå-lärobok i Socialmed.
• Ledamot i Grupp Atmen sedan våren 2014
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Vid Hornborgarsjön finns en vacker Pagod, som Glenn har namngett.

Grupp Atmen – framtidens byggande!
erfarenhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv

Ändamål och verksamhet
GRUPP ATMEN

Grupp Atmen – framtidens byggande!
erfarenhetsutveckling ur ett helhetsperspektiv

Grupp Atmen bildades den 15 februari 2013
på initiativ
av nätverket Byggnadsarv & Byggnadskonst.
GRUPP
ATMEN
Föreningen
startades
i
syfte
att
verka
för
hus
och
byggande
av god kvalitet i ett
öljande utgör utdrag ur Grupp Atmens ändamålsparagraf,
i helhetsperspektiv.
enlighet med beslut om
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i syfte att verka för hus
och byggande
av god
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ett helhetsperspektiv.

STADGAR
STADGAR

ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
11 §§
Grupp
är enoch
ideellobunden
och obunden
förening vars
vars ändamål
är att
sammanställa
och spridaoch sprida
Grupp Atmen
ärAtmen
en ideell
förening
ändamål
ärsamla,
att samla,
sammanställa
kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen ämnar inspireras av och skapa kontakter
kunskap om
byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen ämnar inspireras av och skapa kontakter
även i Norden och andra länder med likartat klimat.
även i Norden och andra länder med likartat klimat.
_____

_____
Föreningens arbete utgår från ledorden

Personligt engagemang och kunskapsspridning

Föreningens arbete utgår från ledorden
_____
Personligt engagemang
och kunskapsspridning
Föreningens verksamhet utgår från Vitruvius (30f.kr) nyckelord för god byggnadskonst:

_____

Hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet

Föreningens verksamhet utgår från Vitruvius (30f.kr) nyckelord för god byggnadskonst:
-

-

-

En byggnads hållbarhet kännetecknas av en konstruktion som i alla avseenden fungerar och som
går att underhålla.
Hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet
- En byggnads ändamålsenlighet kännetecknas av en utformning och funktion som under hela
livscykeln och med tanke även på konstruktions-, material-, installations-, miljö- och
En byggnads
hållbarhet
kännetecknas
en konstruktion
som i alla avseenden fungerar och som
hälsoaspekter,
både känns
meningsfull,av
användbar
och funktionell.
En byggnads skönhet kännetecknas dels av en utformning som kan relateras till medfödda och
går att- underhålla.
inlärdaändamålsenlighet
känslor för grundläggande
harmoniska ochavorganiska
proportioner
ochfunktion
uttryck, dels
av en
En byggnads
kännetecknas
en utformning
och
som
under hela
upplevelse vars intryck berikas och fördjupas beroende på betraktningsavstånd.

livscykeln och med tanke även på konstruktions-, material-, installations-, miljö- och
_____
hälsoaspekter, både känns meningsfull, användbar
och funktionell.
En byggnads skönhet kännetecknas
dels
av
en
utformning
som kan relateras till medfödda och
Följande utgör föreningens verksamhetsmål:
inlärda känslor för grundläggande harmoniska och organiska proportioner och uttryck, dels av en
Föreningen ska medverka till att finna framtida ekonomiskt och ekologiskt hållbara bygg- och
upplevelse
vars intryck
berikas
och för
fördjupas
beroende
på betraktningsavstånd.
installationstekniska
lösningar
samt verka
hus och byggande
av god
kvalitet i ett helhetsperspektiv.
Föreningen skall:

_____
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- Verka för att begreppet ”byggnadskonst” återinförs i byggprocessen.
-

Följande utgör föreningens verksamhetsmål:

Premiera/lyfta fram hantverkskunskap och hantverkskunnande.
Bygga upp en kunskapsbank som syftar till erfarenhetsåterföring med tillhörande utveckling.

Föreningen ska medverka till att finna framtida ekonomiskt och ekologiskt hållbara bygg- och

-

-

En byggnads ändamålsenlighet kännetecknas av en utformning och funktion som under hela
livscykeln och med tanke även på konstruktions-, material-, installations-, miljö- och
hälsoaspekter, både känns meningsfull, användbar och funktionell.
En byggnads skönhet kännetecknas dels av en utformning som kan relateras till medfödda och
inlärda känslor för grundläggande harmoniska och organiska proportioner och uttryck, dels av en
upplevelse vars intryck berikas och fördjupas beroende på betraktningsavstånd.
_____
Följande utgör föreningens verksamhetsmål:

Föreningen ska medverka till att finna framtida ekonomiskt och ekologiskt hållbara bygg- och
installationstekniska lösningar samt verka för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.
Föreningen skall:
-

Verka för att begreppet ”byggnadskonst” återinförs i byggprocessen.
Premiera/lyfta fram hantverkskunskap och hantverkskunnande.
Bygga upp en kunskapsbank som syftar till erfarenhetsåterföring med tillhörande utveckling.
Visa goda exempel på material, konstruktioner, installationer och hela byggnader, inklusive
byggnadernas förändringsmöjlighet till ändrad funktion.
Grupp Atmen
– framtidens byggande!
Främja tillämpningen av begreppet
livscykelperspektiv
vid tekniska och ekonomiska
erfarenhetsutveckling
ur ett helhetsperspektiv
bedömningar.

Grupp Atmen ska nås genom
Ändamålen
Järnmölle
2, 432 77 Tvååker
och
till samhälle/media.

www.atmen.se
bg. XXXX-XXXX
forskning och utbildning
samt informationsspridning mellan medlemmarna
info@atmen.se

tel. 070-5539773

Föreningen skall:
-

-

Bevaka händelser och debatt, huvudsakligen i Sverige men även i Norden och andra länder med
likartat klimat.
Verka för kontaktskapande, både inom och utanför Sverige, bl.a. genom att vara ett forum där
medlemmar kan föra diskussioner och ömsesidigt utbyta kunskaper och erfarenheter.
Samla, sammanställa och sprida information till medlemmar samt till samhället i stort, såsom
branschorganisationer, beslutsfattare och media genom: hemsida; tekniska rapporter,
debattartiklar; fackartiklar; seminarier etc.
Verka för att öka medvetenheten om och skapa allmän uppmärksamhet rörande framtida
byggande genom kritisk granskning och värdering av olika åsikter samt opinionsbildningar.
STIPENDIEFOND
2§

Inom föreningen ska finnas en stipendiefond, varur utdelning beslutas av styrelsen. Fondens syfte är att
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Byggnadskonstens kunskapsområden

N

edan och till höger följer en sammanställning över de kunskapsområden som Grupp Atmen
har/ska ha genom sina ledamöters samlade kunskaper och kunnande. Genom dessa blir vi
en heltäckande organisation för byggnadskonst i Sverige.
Sammanställningen belyser den bredd av kunskapsområden som ger byggnader och anläggningar
dess form och kvalitet samt ekonomi och livslängd. Många expertområden inbegrips i
byggnadskonsten. Därav är det viktigt att kunskap och erfarenhet utbyts så att byggnader och
anläggningar till alla sina delar blir hållbara, tilltalande och ändamålsenliga - allt genomfört till
lägsta livslängdskostnad. En övergripande helhetsförståelse bör styra byggprocessen och omfattas
av såväl beställare, förvaltare, projektörer, entreprenörer som forskare. Samverkan bör syfta till
återföring och utveckling av kunskaper och erfarenheter, där livscykelaspekter av byggnaders
och anläggningars tekniska lösningar och visuella kvaliteter samt ekonomi, miljö och människors
hälsa tas i beaktande. Grupp Atmen vill på det viset, genom helhetsmässigt användbart
informationsarbete, forskning och utbildning, bygga en kunskapsbank med goda exempel och
beprövade tekniker - till nytta för våra ledamöter och samhället i stort.
Byggnadskonstens kunskapsområden
Gestaltnings- och planeringsteori

Bygg

Planeringsteori
Samhällsplanering
Lagstiftning / normer / förordningar

Materialfrågor
Byggnadsmaterial - produkter
Konstruktionsmaterial
Isoleringsmaterial
Vägg- och takbeklädnadsmaterial
Material för installationer
Material för traditionellt hantverk
Ytbehandlingsprodukter

Gestaltningsteori
Arkitekturteori och -historia
Proportioneringslära
Perceptionslära
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Bygg, fortsättning
Byggnadsmaterial - energi & miljö
LCA-beräkningar / energiåtgång och
miljöbelastning

Underhåll / förvaltning, ekonomi
Förvaltningsekonomi / V o U-planer
Livslängdskostnader / boendekostnader
__________________________________________

Gestaltningsarbete
Gestaltningsarbete utifrån Genius Loci
Arkitektur i organisk stil
Arkitektur i klassisk stil

Renovering / restaurering

Projektering		
Projektering / övergripande
Projektering / byggledning
Helhetsbedömningar av byggteknik /
utformning
Entreprenadfrågor / finansiering

__________________________________________

Byggfas		
Anläggning - byggtekniska frågor
Byggteknik för nyproduktion
Byggteknik för installation / uppvärmning
Anläggning - praktiskt hantverkskunnande
Byggnadshantverk
Montage

Skadeutredning		
Skadeutredning fukt, mögel, röta m. m.
Skadeutredning puts, murverk, målning m. m.
Besiktningar

__________________________________________

Förebyggande, miljö / hälsa
Miljö / hälsa, förebyggande
CO2-halter & klimat
Partiklar / emissioner

Byggteknik för renovering
Byggteknik för restaurering
Konservering av målerier m. m.

Skadehantering
Sjuka-hus-syndrom
Arbets- och miljömedicin
Material- & miljökemi

Fastighetsjuridik / rättstvister		
Tvistefrågor
Rivning & sanering
Miljöinventering / rivningsplaner
__________________________________________

Kunskapsutveckling
F o U		
Undervisning / seminarier
Forskning och utveckling
Publikationer / artiklar
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Att bli ledamot

G

rupp Atmen är ingen vanlig förening och
kommer heller aldrig att bli en sådan, för
att travestera den berömda introduktionen av
Google på börsen.
En annan likhet med nämnda företag är våra
ledamöters stora och kunniga engagemang i de
frågor vi arbetar med.
Om du efter att ha läst denna skrift och våra
stadgar, vill engagera dig och medverka till att
Grupp Atmens mål och syfte uppfylls, är du
välkommen att sända oss din intresseanmälan.

Intresseanmälan ska innehålla en beskrivning
av dig själv och ditt engagemang inom området.
Beskrivningen ska omfatta omkring 400 ord,
ha en personlig prägel och ditt engagemang får
gärna även exemplifieras på lämpligt sätt.
På vår hemsida finner du en intresseanmälansblankett, där du kan läsa mer om
hur man ansöker om att bli ledamot i Grupp
Atmen. Vid frågor, kontakta oss gärna!

Kriterier vid prövning av ny ledamot:
Styrelsen väljer in nya ledamöter. För att bli invald ska du uppfylla följande kriterier:
1.
Du ska ha ett personligt engagemang, vilket skall kunna verifieras genom såväl
		
teoretiskt, som praktiskt genomförda alster.
2.
Du ska gentemot allmänheten stärka Atmens position inom det område och på det sätt
		
våra stadgar anger.
3.
Din renommé skall vara sådan, att du betraktas som obunden, självständig och med hög
		integritet.
4.
Du ska bidra med ditt eget upparbetade kontaktnät, med personer, vilka kan bidra med
		
nya aspekter för genomförande av Atmens mål och syften.

Välkommen med din intresseanmälan!
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Matrikel
För kontaktuppgifter, se respektive ledamots presentationssida.
Namn			

Yrke					

Uppdrag i Atmen

Adolfi, Bengt		
Andersson, Daniel
Harrysson, Christer
Gustafsson, Gunilla
Ivarson, Gunnar
Ivarsson, Per Arne
Källbom, Arja
Welander, Glenn

Byggnadsingenjör & Byggmästare
Kassör
Landskapsarkitekt m. m.		
Ordförande
Professor i Byggteknik			
Vice ordförande
Arkitekt SAR/MSA
Byggnadsentreprenör
Restaureringsarkitekt			
Sekreterare
Restaureringsmålare, metallurg m.m.					
Dr i socialmedicin/journalist

Sida
6
8
10
12
14
16
18
20

_____
Revisor
Magnus Widén		

Ekonomidirektör, Varberg
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Kontakta oss

G

rupp Atmen har sitt säte på Nils-Mårtensgård,
utanför Tvååker, Varberg. Våra ledamöter
finns dock spridda över hela landet.

Varberg

(km)

Kansli:
Grupp Atmen
Järnmölle 2
432 77 Tvååker
tel. 070-5539773
mail: info@atmen.se
www.atmen.se
bg. 176-2079
org.nummer: 802471-5453
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Atmen-priset

I

nom Grupp Atmen finns en fond, Atmen-fonden, vars syfte är att premiera den som på ett
föredömligt sätt verkar i vår anda.

Medel ur fonden ges årligen i form av Atmen-priset.
Medel kan även sökas för aktiviteter: deltagande på resor, genomförande av projekt med mera.
Sådana medel kan sökas hos styrelsen löpande under året. Se vår hemsida www.atmen.se för
aktuella utlysningar och ansökningshandlingar.
Fondens grundplåt har skänkts av vår ledamot Gunnar Ivarson.
Bidrag till fonden mottages tacksamt. Bg. 176-2079

2014 års Atmenpris tilldelades den
i år 60-årsjubilerande Trandaredskolan i Borås.
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G

rupp Atmen är en ideell och obunden organisation, som
samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och
byggnadskonst i Sverige.
Vår verksamhet utgår från Vitruvius nyckelord för god byggnadskonst;
hållbarhet, ändamålsenlighet och skönhet.
Grupp Atmen hämtar inspiration från mer än 2000 års kunskapsutveckling och våra ledamöters kunskapsbas och arbetsområden spänner
från traditionellt hantverk till modern forskning och spetskompetens.

V

älkommen att läsa mer om vår verksamhet i denna skrift.

