
  
 

VÅRPROGRAM 2009 
 
 
 

Tis 10 febr 
18.30 

På gång i centrum 
Stadsarkitekt Olle Forsgren om de många aktuella projekten i Umeå centrum. Höga 
hus, garage under Rådhusesplanaden, badhus et, resecentra, riksintresse-frågor m m.  
Informations- och diskussionsmöte för alla intresserade umebor. Kom med och ställ 
frågor och säg din mening! 
Lokal: Länsmuseet, Gammlia 
 

 
Tis 31 mars 

 
Ca 18.30 

 
Årsmöte kl 18 
Se baksidan av programmet.  
Bebyggelsen i Umeå – ett europeiskt kulturarv 
Fil dr Katrin Holmqvist, arkitekturhistoriker vid Umeå universitet, sätter in stadsmiljön i 
Umeå i ett europeiskt sammanhang. Inför det Europeiska kulturhuvudstadsåret 2014.  
Lokal: Länsmuseet, Gammlia 
  

 
Tis 21 april  
11.30-13.00 

 
Byggnadskulturlunch: ”Den allom behagliga staden” 
Hans Åkerlind, stadsarkitekt i Umeå 1960 – 1990, presenterar sina idéer om god 
stadsplanering. Vi börjar med en bit mat. Föredraget börjar ca kl 12. 
Lokal: Café Station vid Rådhusparken. 
 

 
Lör/sön 

11-17 maj 
 
 
 

Tors 28 maj– 
fre 5 juni 

 
"Byggda favoriter" – fotografera din stad ? bildspel 
I samband med Kulturhuvudstadssatsningen uppmanar vi  umeborna att se på sin 
stad: Fotografera din favoritbyggnad (eller bebyggelsemiljö) i Umeå. Både 
helheter och detaljer är intressanta. Tyck och tryck – med mobilkamera eller 
digitalkamera den 11-17 maj. Inlämning av digitala filer per e-post med kort motivering 
till irene@visuellen.se senast 22 maj.  
Bilderna visas i ett bildspel på Umeå stadsbibliotek 28 maj-5 juni, samt på föreningens 
hemsida. Öppettider: se www.minabibliotek.se 
 

 
Ons 3 juni 

18.30 
 
 

 
Stadsvandring Öst på stan och Öbacka 
Fokus på hur byggnaderna speglar idéer och föreställningar under olika perioder. 
Guider från föreningen. 
Samling vid Nytorgsgatan/Kungsgatan. 
 

 
 
 

Stöd föreningen! Bli medlem! Pg 697519–7. 150 kr/enskild, 75 kr/familjemedlem/student. 
Ange namn och adress, gärna e-postadress också. 

  www.byggnadskultur.umea.com 
 
 
 



 
 
 
FÖRENINGEN  
BYGGNADSKULTUR I UMEÅ 
 
Alla medlemmar kallas härmed till årsmöte den 31 mars 2009 kl 18.00 
 
Lokal: Västerbottens museum, Gammlia. Handlingar finns i lokalen. 
 
Förslag till dagordning 
1. Mötet öppnas 
2. Funktionsval för mötet - ordförande, sekreterare, två justeringsmän (tillika 

rösträknare) 
3. Fastställning av dagordningen 
4. Mötets stadgeenliga utlysande 
5. Godkännande av verksamhetsberättelse 
6. Föredragning av kassarapport 
7. Föredragning av revisionsberättelse 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Program för våren 2009 
10. Årsavgift för 2010 
11. Val av styrelse (1+8 ledamöter) 

- ordförande för 1 år 
- ledamöter 2 år  
- ledamöter för 1 år 

12. Val av revisorer 1 år( 2) och suppleant 1 år (1) 
13. Val av valberedning 1 år (2) och suppleant 1 år (1) 
14. Motioner 
15. Övriga frågor 
16. Avslutning 
 
 
 
 
STYRELSEN 
 
I styrelsen 2008-2009: 
Karin Eriksson (ordförande), Ulf Wiberg (vice ordförande), Anders Nordström 
(sekreterare), Göran Öberg (kassör), Maria Brännström, Iréne Gustafson, Nina 
Karlsson, Berndt-Ola Lundström, Pierre Martin, Patrik Norstedt-Forsberg och Catarina 
Sundelin.  
 
 


