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VÄSTERÅS

Arkitekturupproret 
har nått Västerås
VÄSTERÅS

I dagarna två har Västerås 
granskats av systergruppen 
”Stoppa förfulningen av våra 
städer” som är en del av Ar-
kitekturupproret.

Västerås Tidning träffade 
Arkitekturupprorets repre-
sentanter Johanna Alenius-
son och Henrik Algotsson 
när de hittat en plats de gillar 
med Västerås - de bevarade 
trädbyggnaderna som ligger 
längs Svartån.

– Ni har ett fantastiskt 
korsvirkeshus, förklarar Hen-
rik Algotsson.

Gruppens syfte är att få 
mer blandning när det ritas 
nya hus. Enligt gruppen så är 
det allt för mycket fyrkantiga 
och modernistiska hus som 
får ta plats när det byggs nytt. 

Algotsson riktar också kritik 
mot arkitektsutbildningarna 
i Sverige, som formar allt för 
mycket modernism hos de 
framtida arkitekterna.

Stadshuset inte populärt
Duon hade tidigare under 
dagen anlänt med tåg till cen-
tralstationen och möttes av 
Västerås stadshus. En bygg-
nad som inte gillades Henrik 
Algotsson och Johanna Ale-
niusson.

– Den är överdimensione-
rad, var den första tanken 
från Henrik Algotsson.

Gruppens maskot, grisen 
Stäfan Svingårdh, deltog i 
flertal videoinspelningar från 
Västerås som kommer publi-
ceras i Facebookgruppen.

Det gigantiska Punkthuset 

nn Under veckan fanns Arkitekturupprorets repre-
sentanter Henrik Algotsson och Johanna Aleniusson 
på plats i Västerås för att granska stadens arkitektur. 

fick också tummen ner då det 
skapar mörker.

– Det var en mardröms-
upplevelse för honom vid 
stadshuset, säger Johanna 
Aleniusson.

Hur är visionen, vad har ni 
lyckats med om 25 år?

– Att bryta smakmonopo-
let. Det är inte något bakåt-
strävande att bygga i modern 
klassisk stil. Jag önskar att det 
då finns en större spännvidd 
bland arkitekturen, avslutar 
Henrik Algotsson.

Fredrik Klevenhaus
fredrik@vasterastidning.se

SYNAR STADEN. Johanna Aleniusson och Henrik Algotsson från Facebookgruppen ”stoppa förfulningen av våra städer” som är 
en del av Arkitekturupproret.  FOtO: FredriK KLeVenHAUs

FACEBOOKGRUPP. ”stoppa förfulningen av våra städer”.

Detta är Arkitekturupproret

 �Arkitekturupproret är en folkrö-
relse som började som en facebook-
grupp 2014. sedan dess har utveck-
lingen gått snabbt och nu har vi  över 
19 000 följare huvudgruppen och mer 
än 7 000 följare i systergrupperna.

 �Arkitekturupprorets syfte är att 

verka för vackrare nybyggnation i sve-
rige och samtidigt värna om vårt kul-
turarv. Vi vill att tidlösa skönhetsvär-
den, fantasi, omsorg och variation 
återigen ska få influera hur vår livsmil-
jö gestaltas. detta vill de åstadkomma 
bland annat genom att:

 �Skapa debatt om våra byggda mil-
jöer, ifrågasätta det rådande elitistiska 
smakmonopolet och låta “vanligt folk” 
göra sina röster hörda.

 �Visa exempel från andra länder på 
lyckad nyproduktion. 

Bryta 
smakmo-
nopolet. 

Det är inte något bak-
åtsträvande att bygga 
i modern klassisk stil. 
Jag önskar att det då 
finns en större spänn-
vidd bland arkitektu-
ren.

Rättegång i barnporrmål
I veckan inleddes rättegången mot en 70-årig västerå-
sare som är åtalad, misstänkt för barnpornografibrott 
och grovt utnyttjande av barn för sexuell posering.

Enligt åtalet som P4 Västmanland refererar till så 
ska mannen ha haft 50 bilder som klassats som barn-
pornografi. Av de 50 så har 6 bilder klassats som ”sär-
skilt hänsynslöst material”.

70-åringen ska också ha fått en underårig person 
att skicka bilder på sig själv, rapporterar P4 Västman-
land.

Vårdenhet drar ner på platser
Det är Gryta Palliativa enhet som drar ner antalet 
vårdplatser, rapporterar P4 Västmanland.

Vid enheten vårdas patienter i livets slutskede och 
drivs av onkologen.

Enligt verksamhetschefen vid onkologen, Margare-
ta Randén, så har beläggningen under en längre tid 
varit 75 procent, vilket ligger till grund till beslutet att 
gå ner från 15 till 12 vårdplatser.

Enligt P4 Västmanland kommer ett anta vikarier få 
sluta vid Gryta Palliativa enhet. Vikarierna kan kom-
ma att få arbete vid en annan enhet inom Region 
Västmanland.

VÅRDENHET. Vid vårdenheten vårdas patienter i livets 
slutskede. FOtO: MOstPHOtOs
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CELCIUS är vad Västerå-
sarna kan vänta sig i 
medeltemperatur under 
februari.

UTREDS. JO utreder nu polisen. FOtO: MOstPHOtOs

JO utreder kroppsvisitation
Det var i samband med en rättegång mot medlemmar 
i en MC-klubb i Sala som händelsen utspelade sig.

En advokat till de åtalade lade märke till att polisen 
legitimerade och kroppsvisiterade vänner till de åtala-
de. Advokaten började då filma händelsen. Då valde 
poliserna att ställa sig framför, uppger SVT Västman-
land.

Nu ska JO granska fallet kring hur polisen hantera-
de situationen i tingshuset.

Danny Saucedo i intervju med Aftonbladet.

”Då kan vi nån helg ba 
dra ut till flygfältet, dra 

till Västerås och fika, sen hem 
igen. Det skulle vara kul!”


