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"Partille ju inte kdnt for vackrabyggnader,men den gamla brandstationenoch den gamla delen av Porthiilla dr
iir
SK$N VILLA.
tvi fina byggnader med kvaliteter som jag tycker om" s6gerarkitekten Malin Aberg som fdriras med bygg- och miljondmndens
hedersprisi ir. Villan i gritt och cedertri dr ett vanligt Myresjohussom hon ritat om helt och hillet.

Fiir ljus och ryrnd i grevardag
Mycketljusoch rymd.
Malin
Det6rvadsomkdnnetecknar
AbergsarkiteKur.
| 6r ir det hon somf6r bygg-och
hederspris.
mifjciniimndens
I - Det kdnns jiittekul, fantastiskt roligt,
siiger Malin Aberg ndr GP Niira ringer henne strax efter hon fatt dedjebeskedet.
HeIt ofrirberedd var hon inte, nAgra fcirfrAgningar om adresser till hus hon byggt
eller byggt om skvallrade om att juryn var
.intresseradav hennes arkitektur.
- Men man ftirutsdtter ju aldrig att man
ska vinna, sdger hon.
Bygg- och miljoniimndens Arliga heders-

pris i arkitektur brukar vanligtvis gA till en
byggnad, men i Ar valde man alltsA att ge
"For
priset till en enskild arkitekt i stdllet.
frdmst
smAarkitektur
i
m6ngAriga
hennes
hus - ombyggnad och nybyggnad - i kommunen. Arkitekturen har genomgdende
mycket hog kvalitet."
Malin Aberg bAde bor och har sitt kontor i
Sdvedalen, och hon har giort en hel del jobb
i kommunen. Ett av de senare som hon dr
valdigt nrijd med dr en ombyggnation av ett
hus pA udden vid KAsjon. Det er ett ordindrt
Myresjrihus frin 1993, en dussinvilla som
forvandlats till en mycket modern byggnad,
med ett modernt formsprAk.
- I dag finns det en mycket st<irre efterfrAgan av design, inte bara tak <iver huvu-

det. Det har fordndrats mycket p6 bara fem
sex 6r, sdger hon och tilliigger att hon personligen naturligtvis tycker att det dr jiitteroligt.
- Privatpersoner viinder sig mer till arkitekter iiven vid tillbyggnad, och det folk efterfrdgar iir mer rymd och ljus. .
Det iir kanske diirfcir Malin Aberg blivit
si populdr. Hon jobbar mycket med ltisningar f<ir att sliippa in ljuset i huset och for
att fd en kontald mellan inne och ute. Och
naturligtvis att ombyggnaden eller tillbyggnaden ska harmonisera med ursprungsbyggnaden.
VIKTORIA SVANSTR6M

Gamlakonsum kan bli bost?ider
gamlalokalpAFrejaplan
Konsums
kankommaatt ersattas
i Sdvedalen
aven fastighetmed6ttasmi liigenheter.Ettvilkommet forslageftersomefterfreganpa mindreligen-

