Inbjudan till en arkitektur- och konstvandring på Nya
Karolinska Sjukhuset 11 juni

Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande.
Samling:

Den 11 juni senast kl. 09:15 innanför huvudentrén på Eugeniavägen 3.

Program:

Se nästa sida. Under förmiddagen presenteras byggnader och lokaler. Under eftermiddagen tittar vi
på ett urval av konstverken inom området. Mellan de två aktiviteterna kan de som vill fika eller
luncha på egen bekostnad på restaurang/café Livet i huvudentrén.

Kostnad:

För medlem 60 kr och för medföljande 100 kr.

Anmälan: Senast den 22 maj vill vi ha Din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se. Välj
Aktiviteter/NKS och skrolla ner till SKICKA, eller sänd in nedanstående talong om Du inte har
internet. Minimum 20 personer. Vid överbokning (max 25 personer) gäller kölista.
Betalning: Senast den 29 maj får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör
inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 2747
och måste vara klubben tillhanda senast den 5 juni. Det är viktigt att du vid båda betalningssätten
anger ditt namn och att det gäller NKS.
OBS!

Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren.

Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Stig Hägnesten. Tfn 070-757 24 47.

VGV!
___________________________________________________________________________________________
Jag/vi anmäler mig/oss till en rundvandring på NKS den 11 juni 2020
Medlem:__________________________

Tfn_____________________________________

Medföljande:_______________________
Anm:______________________________________________________________________________
Ja tack, jag/vi vill gärna fika/luncha på Livet.

st.

(Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:
Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla)

Program för visningen av Nya Karolinska Sjukhuset den 11 juni
Kl. 09:15

Samling innanför huvudentrén på Eugeniavägen 3.

Kl. 09:30

Arkitekturvandringen startar med en kort introduktion i ett konferensrum. Därefter visas vi
runt i delar av bygget.
”Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) i Solna är med sina 330 000 kvadratmeter ett av
Sveriges största nybyggnadsprojekt genom tiderna. Ett vårdbyggnadsuppdrag som omfattar
miljöer för såväl behandling som forskning och utveckling. Projektet är en del av en
stadsbyggnadsvision med ambitioner att placera Stockholm i frontlinjen som en ledande
stad inom Life Science.”

Guide är Per-Mats Nilsson som var vd för White Tengbom Team som projekterade bygget
sedan Skanska vann OPS-kontraktet 2010.
Kl. 11:45

Vandringen avslutas vid ingången till restaurang Livet i huvudentrén.
De som vill kan därefter fika eller luncha där på egen bekostnad.

Kl. 12:45

Samling inför Konstvandringen vid disken till café Livet i huvudentrén.
”I samband med byggandet av NKS har Stockholms Kulturförvaltning satsat 118 miljoner
kronor på konst. Sammanlagt har drygt 50 konstnärer involverats i projektet och 20
platsspecifika verk beställts. Många av dessa konstverk är placerade i känsliga vårdmiljöer
dit allmänheten inte har tillträde men en hel del intressanta verk går att ta del av.”
Guide är Marie Andersson, samma guide som under konstvisningarna i Citybanan och
Norra Djurgårdsstaden.

Kl. 14:15

Konstvandringen avslutas.

OBS!

Fotoförbud råder inom området.

