VÅRPROGRAM 2005
Hej! Är du intresserad av vår stadsmiljö? Det är vår förening också. Det är stora saker på gång! Exempelvis
Staden mellan broarna …projektet går vidare under våren. Vi följer turerna. Och förtätning av centrum som
alstrar trafik. Vad tänker man göra av alla bilarna? Garage under Rådhusesplanaden? Går det?
Vi tar också en titt på vad som sker i våra grannstäder i en ny serie. Först ut är Luleå. En nyhet är också
byggnadskulturlunch med kåseri på Café Station. En junikväll bjuder vi på en strandpromenad och berättar om
de intressanta byggnaderna utmed älven.

Alla är välkomna till våra arrangemang!
Bli medlem, informera Dig, var med och påverka!

Ons 16 febr
18.30

Design uppåt väggarna
Ingela Broström, Gävle, berättar om hur vi prytt husens interiörer genom
tiderna. Hon är medförfattare till den nya standardverket på området Tapetboken - papperstapeten i Sverige. Vi får också se exempel ur
Länsmuseets stora tapetsamling. Samarr. med Länsmuseet inom ramen för
DESIGNÅRET 2005.
Lokal: Bio Abelli, Länsmuseet.

Tis 15 mars
18.30

Årsmöte (se baksidan)
Därefter föredrag av Karin Eriksson Hultén, som skrivit avhandlingen
Resande i arkitektur om arkitekten John Åkerlund (1884-1961). Han var
flitigt verksam också i norr, bland annat i Boliden, Skellefteå och Tärnaby.
Lokal: Bio Abelli, Länsmuseet.

Tis 19 april
18.30

Aktuellt från våra grannstäder - 1. Luleå - Kulturhuset
Stadsarkitekten Bo Larsson om arkitektpristävlingen och det vinnande
förslaget som nu byggs. Samarr. med Sveriges Arkitekter/Övre Norrland.
Lokal: Bio Abelli, Länsmuseet.

Tors 12 maj
11.30 - 13.00

Byggnadskulturlunch - Kvartersnamn i Umeå C
Idéhistorikern Björn Olsson kåserar kring de fornnordiska namnen.
Lokal: Café Station vid Rådhusparken.

Tors 19 maj
18.30

Centrumgruppens vision av Umeå C
Samtal om byggnadskultur, parkeringsfrågor, den yttre miljön m m.
Också UPAB medverkar.
Lokal: Café Station vid Rådhusparken.

Tors 2 juni
18.30

Historisk strandpromenad
Vad berättar husen i stadspartiet Fasaden mot älven om Umeås historia? Hur har
man förnyat i olika tider? Samling vid Gamla bron. Vi slutar vid Scharinska
träsliperiet (Konsthögskolan). Guider från föreningens styrelse

Titta alltid i Föreningsguiden i VK/VF och på föreningens hemsida www.byggnadskultur.umea.com!

