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Arkitektur och växandets utmaningar

Ny bok: Hållbarhetens villkor
”Frågan om hållbarhet handlar i väldigt hög grad om vilka saker som anses
viktiga för den enskilde såväl som för samhället och vad de kostar. Vi kommer
inte att kunna fortsätta shoppa oss blodiga. Såtillvida måste en trovärdig bok
om hållbarhet innehålla ett visst mått av civilisationskritik.”
Hållbarhetens villkor handlar om växandets utmaningar; att utnyttja förnyelsebara resurser och
att skapa en ekonomi som faktiskt fungerar för alla. Utifrån det internationella manifestet För
en nödvändighetens arkitektur och med målet att ge så olika synpunkter på temat hållbarhet
som möjligt, har redaktören Henrik Teleman samlat 15 artiklar. Det handlar om samhälls- och
stadsplanering, hållbart byggande, relationen mellan stad och land, stadens transporter, kulturell
hållbarhet och hur vi kan härma naturen för att skapa hållbara lösningar. Finns det en långsiktig
balans och rättvisa med dagens riktning och expansionstakt?
Debattören Karin Svensson Smith skriver till exempel om hur vi kan ställa om transporter inom
ramen för den hållbara staden. I boken utmanas också bland annat nyurbanismen i artiklar av
bland andra författarna David Jonstad (”Den hungriga staden”) och Kristina Mattson (”Jämställda villkor mellan stad och land”). Hållbarhetsforskaren Josefin Wangel riktar i sin text skarp
kritik mot hållbarheten i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden, Sveriges paradexempel
inom hållbar utveckling.
Hållbarhet innebär också social rättvisa och behovet av detta är bland annat intimt kopplat till
hållbar bostadsförsörjning. I artikeln ”Bostadskrisen, staden och byggandet” efterlyser Erland
Ullstad, professor i tillämpad samhällsplanering, ett paradigmskifte inom den svenska bostadssektorn och dess produktion av bostäder och boendemiljöer.
Hållbarhetens villkor har illustrerats med foton ur Björn Olssons kongeniala verk Sekunderna.
Övriga medverkande författare är Per-Olof Östergren, Riccardo Vannucci, Fredrik von Platen,
Claes Caldenby, Oliver Thill, Leif Gustavsson, Janine Benyus, Katarina Pelin, Maarten Haijer,
Frank Dietz och Aldert Hanemaijer.
För mer information, för att komma i kontakt med författarna eller för att beställa pressex
kontakta Hanna Johansson, hanna.johansson@arenabok.se eller 040-10 92 50.
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