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upervalår. Vi smakar på ordet och försöker 
föreställa oss alla de möjligheter som ryms 
inom begreppet. Det är svårt, det finns oänd-
ligt många. Vi, ArkitektStudenternas nya 
presidium, har fram till denna studentspalt 
försökt reda ut vad vi vill göra under vårt 
verksamhetsår. Nu är det dags att ta reda på 
vad ni vill göra.

Intresset för ArkitektStudenterna ute på våra nio arki-
tektskolor har ökat enormt de senaste åren, vilket känns 
väldigt kul. Vi i presidiet vill förvalta detta engagemang, 
exempelvis genom att låta fler få nya uppgifter och ta 
mer plats i organisationen. Hur detta kommer att ske mer 
konkret kommer att förklaras under våren.  Vi vill även 
öka engagemanget ytterligare genom att bli bättre på att 
kommunicera vad ArkitektStudenterna kan göra och hur 
ArkitektStudenterna kan påverka. Här är det viktigt att vi 

känner till vad du 
vill göra. Du kan 
påverka organisa-
tionen, vet du hur?

Vi kommer att 
testa och utvär-
dera många nya 
medlemsinitiativ. 
Under det gångna 

året har en grund 
för påverkansarbete 
lagts. Arbetet har 
gått ut på att ta reda 
på vilka frågor som 
främst berör våra 

medlemmar. Vi ser valåret som en perfekt tidpunkt att visa 
vikten av god arkitektur ur ett studentperspektiv.

I år kommer fokus också att ligga på intern kommunika-
tion. Vi vill utveckla hur vi, inom organisationen, utbyter 
erfarenheter så att allas studietid kan berikas och på så sätt 
göra oss till mer kompetenta arkitekter i framtiden. Vi tror 
på att vi måste hjälpa varandra. Hur gör vi det?         
  
I år vill vi göra men också förändra. Vi kommer att se över 
hur vi kommunicerar vår verksamhet utåt. Hur får vi andra 
att förstå att vår kompetens och våra åsikter som organisa-
tion är värdefulla för samhället?

Vi vill höra vad du tycker! Hör av dig till oss eller kontakta 
ArkitektStudenterna på din skola. Det är många frågor 
och många val. Vi i presidiet för verksamhetsåret 2014 är 
superpeppade på att se vilka av alla möjligheter som under 
året kan omvandlas till verklighet.  Rebecca Norberg, 
ordf@arkitektstudenterna.se, Carl Darenlind, vordf@arki-
tektstudenterna.se, Oskar Simann, sekr@arkitektstudenter-
na.se, Paulina Jaén Nilsson, kassor@arkitektstudenterna.se

MEM:s stora resesti-
pendium för 2014 på 

15 000 kronor tilldelas Lovisa 
Lindström med kandidatexamen 
från LTH och masterexamen från 
London Metropolitan University. 
Hon belönas för en serie snabba 
och hårda noteringar som med 
intresse för dramatik återger 
olika atmosfäriska valörer på en 
plats. Juryn betonar den karga 
och drömska känsla som hon för-
medlar och som öppnar för olika 
tolkningar: Park eller bassänger. 
Behållare för jord eller vatten. 
Hus som går att flytta på.

Styrelsen för MEM beslutade 
att även tilldela Kristina Nenzén, 
studerande på Chalmers, MEM:s 

Lilla resestipendium på 5 000 
kronor för hennes förmåga att 
med arkitektens traditionella red-
skap, humor och inlevelse berätta 
om att förlora sig i en byggnad. 
Likt en vulkan reser sig en bagar-
stuga ur djupet med bad, ugnar, 
korvgrill, trappor och skåp. Juryn 
ser fram emot att ta del av denna 
typologis utveckling som ska 
komma som tre teckningar i en 
reserapport.

 Juryn har i år bestått av ar-
kitekter SAR/MSA Madeleine 
Morberg, Måns Elander och 
Ebba Hallin. Representanter från 
föreningen Svenska Tecknare 
var Karin Cyrén och Magnus 
Günther 

” Vi tror på att vi måste 
hjälpa varandra”

Carl, Oskar, Paulina och Rebecka
Arkitektstudenternas presidie

S
Studentspalten:
Supervalåret gynnar
oss studenter MEM 

Karg drömskhet  
belönad av MEM

Lovisa Lindström från LTH mottagare av MEMs stora reseetipendie 2014.

Se debatten med miljöpartiet från Sveriges 
Arkitekters after work på bambuser.com. 

Där kan ni även se kommande politiker- 
samtal. Mer info och länk finns på  arkitekt.se
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