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Till berörda personer
Jag heter Anders Berensson och är arkitekt och lärare på KTH Arkitekturskola där jag driver Studio 1, ”Full
Scale Studio”. Studio 1 är en master utbildning i årskurs 4 och 5 på KTH Arkitekturskola där vi undersöker
hur arkitekter kan påverka byggprocesser och samhället genom alternativa designprocesser. Studions
metod är att göra detta i full skala genom att designa och bygga verkliga projekt utanför skolan i samhället
och genom dessa få respons och insikt i hur bygg- och planerings processer fungerar i Sverige idag.
Syftet med dessa projekt är att hitta nya vägar att förstå och utveckla nyskapande arkitektur på. Studion
har idag ritat och byggt ett antal projekt.
Vår studio har vid olika tillfällen samarbetat med Victor och fått insyn i hans unika sätt att på en gräsrots
nivå utveckla alternativa metoder och unika projekt genom sammarbetsdrivna processer. Victor har varit
gästkritiker hos oss och vi har besökt hans prisbelönta projekt Cyklopen. Vi stödjer gärna Victor och Geir i
deras arbete med Snösätra. Vår intention är att göra detta genom att göra analyser och projekt med våra
studenter i Snösätra under våren 2019 som kan fungera som input och verktyg till ytterligare utveckling av
Snösätra. Som studio söker vi också efter en plats där vi mer långsiktigt kan bygga våra projekt i full skala.
Vi ser Snösätra som en perfekt plast vi skulle kunna stanna på som studio och ha som verkstad plats för
experimentalt projekt på KTH Arkitekturskola. Vi ser det också som mycket positivt att ha ArkDes med i
detta samarbete.
Med Stockholms stads beslut att utveckla Snösätra och med ArkDes, Victor och Gier som
samarbetspartners ser vi detta som ett unikt tillfälle att under våren 2019 tillsammans finna nya sätt att
planera och förädla Snösätra på. Vi hoppas att detta samarbete ska både utveckla Snösätra som område
men också ge exempel på nya stadsplanerings metoder.

Vänliga hälsningar,
Anders Berensson
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