
 
 

 
Höstprogram 2011 

 
 
Sön 4 sept 
Kl 14.00-ca 
16.00 
 

Värderande stadsvandring 
Vi gör en vandring i Umeås centrala delar tillsammans med Lena Steffner, 
arkitekt och tekn. Dr, som arbetat fram en metod för att förbättra 
planeringsprocessen av städer. Metoden bygger på miljöpsykologisk 
forskning och ger underlag till långsiktigt hållbara värdegrunder för 
stadsmiljön. Vi provar metoden i Umeå genom att mäta våra upplevelser och 
värdera sex olika miljöer. Samling vid Rådhusparken. Vandringen avslutas i 
hörnet Pilgatan/Skolgatan. Resultatet analyseras och kommenteras av Lena 
Steffner under måndagen, se nedan!  
 
Läs mer om metoden:  
http://www.movium.slu.se/nyheter/lasmer.cfm?399 
 

 
Mån 5 sept  
kl 11.30-13.00 
(föredragning  
kl 12.00-13.00) 
 

Spännande, trivsamma, trygga eller tråkiga Umeåmiljöer? 
Vid en byggnadskulturlunch redovisar Lena Steffner vilka kvaliteter och 
brister som finns i olika bebyggelsemiljöer i Umeås centrala delar. 
Kommentarerna görs utifrån den mätning och värdering som företas den 4 
sept (se ovan).  
Lokal: Café Station, vid Rådhusparken. 
 

 
Tors 22 sept  
kl 18.30 Husesyn, järnvägsstationen 

Vi hakar på Västerbottens museums utställning ”Jääärnvägars så mycket 
som går på räls” (som pågår till den 16 oktober) genom att bjuda in till 
husesyn i gamla järnvägsstationen. Den fina byggnaden, ritad av SJ:s 
arkitekt Folke Zettervall, invigdes 1896 och renoveras nu av ägaren 
Jernhusen. Annika Lindberg och Anders Nordström, Historiska Hus AB, 
visar och berättar! Max antal deltagare 30 st. Anmälan senast 19 sept till 
annika.lindberg@historiskahus.se / tel 070-3570720 
Samarrangemang med Svenska Byggnadsvårdsföreningens lokalavdelning. 
  

Ons 19 okt 
Kl 18.30-ca 
20.45 Bergstäder mitt i Italien vid sidan om allfarvägarna

Om små medeltida bergsstäder i landskapen Lazio, Umbrien och Toscana. 
Hur man lever där idag och hur städerna kunnat överleva genom 
århundradena utan att förändras i någon större grad. Om detta berättar 
Agneta Modig Tham bördig från Umeå, medlem i styrelsen för Svenska 
Institutet i Rom och Villa San Michele samt medförfattare i den i år utgivna 
boken Bergstäder mitt i Italien. Paus med fika. 
Lokal: Bokia Åkerbloms bokhandel, Östra Rådhusgatan 6. 
Samarrangemang med Åkerbloms bokhandel.  
 
VÄND! 



 
 

 
 
 
Tors 17 nov 
Kl 18.30-  
ca 20.45 

 

Jugend & Art Noveau  
En serie om byggnads- och designstilar och från det tidiga 1900-talet med 
Katrin Holmqvist-Sten, universitetslektor Arkitekthögskolan vid Umeå 
Universitet. Paus med fika. Serien arrangeras i samarbete med 
Folkuniversitetet.   
Lokal: Folkuniversitetet, Nygatan 43, aulan.  

 
 
 
Tors 8 dec 
Kl 18.30- 
ca 20.45 

 

Nittonhundratalsklassicism 
Andra föreläsningen i serien om byggnads- och designstilar med Katrin 
Holmqvist-Sten. Paus med fika. Serien arrangeras i samarbete med 
Folkuniversitetet. Lokal: Folkuniversitetet, Nygatan 43, aulan.  
Serien avslutas under våren 2012. 
 

 
 

 
 
 

 

TIPS! 
 
 
Ons 2 nov 
Kl 19-20 
 

 
Byggnader i Norrbotten 
 
”Mötesplats arkivet” föreläsningsserie på Umeå universitetsbibliotek: 
Från kåtakyrkor till kyrkstäder och fiskekapell. Föreläsning med Kjell 
Lundholm, författare f.d. landsantikvarie.  
 

 
 
 
 
 

Aktuell information i Föreningsguiden i VK/VF 
www.byggnadskultur.umea.com 

 
VARMT VÄLKOMNA! 

 
 
 
 

 
 


