Pressmeddelande 2008-12-12

Byggnadspris till modevaruhuset Kfem
Stockholms läns hembygdsförbund belönar årligen intressanta byggnader och projekt. I år
gick priset till modevaruhuset Kfem i Vällingby City som vinner Stockholms läns
hembygdsförbunds byggnadspris 2008.

Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor

Motivering
”Ett kraftfullt och nyskapande tillägg till Vällingby City. Varuhuset tillför nya kvaliteter samtidigt som
det är lyhört för den ursprungliga anläggningens särart. Med glas i rött och vitt som dominerande
inslag och ett kraftigt utkragande tak utstrålar exteriören attityd. Den konsekvent genomförda, men
ändå lekfullt varierade interiören nästan helt i vitt skapar harmoni och en stilfull inramning till ett
färgrikt, lockande utbud av varor.”
Priset och prisutdelning
Anne Pettersson, hembygdskonsult på Stockholms läns hembygdsförbund, delar ut priset inne i
Kfem lördag 13 december kl 13.00. Lena Lindvall, affärsområdeschef för Vällingby City och Sven
Lorentzi, projektchef för förnyelseprojektet Vällingby finns på plats för att ta emot priset, en
mässingsplatta med hembygdsförbundets och samarbetspartnern Länsförsäkringars logotyper,
samt ett diplom skapat av konstnären Bertil Kumlien.
– Det är med stor stolthet vi tar emot priset, säger Lena Lindvall, affärsområdeschef för Vällingby
City. Kfem är hela västerorts nya pärla och ett fantastiskt komplement till vår vackra 50talsarkitektur.
Den belönade byggnaden – Kfem
Kfem, ritad av Wingårdh Arkitektkontor, består av två kontrasterande huskroppar, en med tonande
rödvit fasad och en med svartskimrande fasad. Kropparna skiljs åt av ett utomhusstråk, och binds
samman via en inomhusbro belägen på andra våningen. Det mycket i ögonfallande röda
skärmtaket nästan ser ut att sväva. Väl inne i byggnaden möts man av en ljus och luftig entréhall
med den vackra spiraltrappan som medelpunkt.
Kontaktperson
Lena Lindvall, affärsområdeschef Vällingby City
tel. 08-508 365 05, e-post. lena.lindvall@svenskabostader.se
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