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Kasper Salinpriset till House of Sweden
Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpris – Kasper Salinpriset – gick i år till House of Sweden, Sveriges nya ambassad i Washington. Priset delas ut av branschorganisationen Sveriges Arkitekter och i juryns motivering sägs bland
annat: «För ett ur helhetsperspektiv väl genomfört projekt. Upphovsmännen har hanterat en svår stadsbyggnadssituation och skickligt gestaltat svenska myndigheters tradition av öppenhet. Den rika interiörens sensuella material blir
själva kronan på ambassadverket.»
I House of Sweden samsas för första gången svensk kultur, diplomati och näringsliv under samma tak. House of
Sweden är på många sätt en extraordinär byggnad, med glasade, elegant belysta fasader och ljuset som gör att huset
glöder när mörkret faller. När Statens fastighetsverk 2002 utlyste arkitekttävlingen, som Gert Wingårdh och Tomas
Hansen senare vann, var öppenhet och transparens nyckelord.
Det är själva byggnadsverket som får priset – en bronsrelief som fästs på byggnaden. Repliker av priset delas också
ut till byggherren och arkitekten, alltså till Statens fastighetsverk och Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor ab.
Arkitekturen med sin öppenhet och transparens särskiljer Sverige från alla de hundratals nationer som också har
ambassader i Washington. Huset – som rymmer ambassad, evenemangscenter, utställningshall och företagslägenheter – ligger vid Potomacfloden mitt i Georgetown, Washingtons mest livliga bostads-, shopping- och restaurangdistrikt
där eu också har lokaler.
Fortfarande ﬁnns det möjlighet för svenska företag att hyra lägenheter i House of Sweden
Flera företagslägenheter är uthyrda, några är redan inflyttade men det finns ännu fina lediga lägenheter kvar.
I House of Sweden har man möjlighet att bo, arbeta och representera i ett kreativt och levande hus på en viktig marknad. Lägenheterna kan med fördel användas som både bostad och kontor.
Läs mer om lägenheterna på www.sfv.se eller kontakta Lars Brandberg på Statens fastighetsverk 08-696 70 00.
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Prenumerera på Kulturvärden. Mot en expeditions- och portoavgift på 140 kronor får
du fyra nummer av Kulturvärden. Ring 08-696 70 00 och beställ din prenumeration.

