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Fakta	  	  
Pontus	  Ströbaek,	  regissör	  ’Livets	  Teater’	  
Säg	  vad	  Pontus	  Ströbaek	  inte	  har	  jobbat	  med	  inom	  underhållning	  och	  media.	  Han	  är	  regissör,	  komiker,	  manusförfattare,	  
scenaktör	  och	  föreläsningscoach	  som	  arbetat	  i	  över	  25	  års	  tid	  med	  både	  teater,	  scen,	  film,	  reklamfilm,	  tvproduktion,	  
coach	  och	  turnéledare	  -‐	  både	  kommersiellt	  och	  ickekommersiellt.	  Han	  har	  gjort	  humorshower	  med	  Fredrik	  Lindström,	  
Felix	  Herngren	  och	  Pontus	  Djanaieff	  på	  90-‐talet.	  Han	  har	  gjort	  barnprogram	  med	  Kattis	  Ahlström	  som	  producent.	  Han	  
har	  själv	  blivit	  guldmasknominerad	  vid	  två	  tillfällen	  för	  sina	  insatser	  på	  scen.	  Regisserat	  Buddy	  Holly	  på	  Göta	  Lejon	  i	  
Stockholm	  och	  Folketeatret	  i	  Oslo.	  Manus	  och	  regi	  till	  Pensionärsjävlar	  på	  Kanal5	  för	  att	  ta	  några	  exempel.	  	  
I	  ’Livets	  Teater’	  har	  han	  skrivit	  manus	  och	  regisserar.	  Mer	  info	  hittar	  du	  på	  www.strobaek.se	  	  
	  
Isabelle	  McAllister	  (har	  designat	  3:an)	  
Inspirerande	  programledaren	  och	  designern	  Isabelle	  McAllister	  (fd	  Halling)	  	  har	  alltid	  älskar	  färg	  och	  funktionellt	  smart	  
design.	  Något	  vi	  bland	  annat	  fått	  se	  i	  program	  som;	  Äntligen	  Hemma,	  Äntligen	  Trädgård,	  Min	  Trädgård,	  Sick-‐Sack,	  
Hemma	  hos,	  Packat	  &	  Klart,	  Sommartorpet,	  När	  &	  Fjärran	  och	  Fixa	  Rummet	  för	  att	  ta	  några	  exempel.	  I	  höst	  är	  hon	  aktuell	  
som	  föreläsare	  på	  en	  rad	  mässor,	  sin	  blogg	  och	  för	  projekt	  inom	  web-‐tv.	  För	  Isabelle	  är	  det	  viktigt	  att	  ha	  roligt	  när	  hon	  
inreder,	  något	  som	  gärna	  smittar	  av	  sig	  inte	  bara	  på	  inredningsresultatet.	  För	  är	  det	  något	  hon	  vurmar	  starkt	  för	  så	  är	  det	  
mer	  färg	  och	  det	  lekfulla.	  	  
För	  att	  hitta	  själen	  till	  inredningen	  i	  sin	  3:a	  har	  hon	  samarbetat	  med	  över	  12	  barn	  som	  går	  på	  förskolan	  tvärs	  över	  gatan	  i	  
Annedal.	  Tillsammans	  har	  de	  ritat,	  fantiserat	  och	  gjort	  kartongmodeller	  som	  även	  nu	  under	  boutställningen	  finns	  att	  
skåda	  i	  lägenheten.	  Resultatet	  blev	  en	  modern	  och	  mycket	  fantasieggande	  hyreslägenhet	  som	  visar	  att	  man	  ska	  gå	  
utanför	  funktionsramar	  och	  utgå	  helt	  från	  personerna	  som	  bor	  i	  den.	  Isabelle	  finns	  på	  plasts	  i	  Annedal	  för	  intervjuer	  den	  
25	  augusti.	  Mer	  info	  om	  Isabelle	  hittar	  du	  på	  www.isabelle.se	  och	  hennes	  blogg	  på	  dosfamily.com	  
	  
Jens	  Fager	  (designat	  2:an)	  
Jens	  Fager,	  formgivare	  och	  inredare	  har	  alltid	  experimenterat	  med	  former	  och	  material.	  Han	  har	  bland	  annat	  studerat	  vid	  
Konstfack	  samt	  Tohoku	  University	  Japan	  och	  blev	  världskänd	  med	  sin	  ”Raw”-‐serie	  stolar	  och	  inredningsdetaljer	  som	  
vann	  pris	  i	  Milano	  och	  ledde	  till	  utställningar	  och	  uppdrag	  världen	  runt.	  Han	  trivs	  bäst	  när	  funktionstankar	  får	  reducera	  
formspråket	  och	  materialet	  får	  ta	  plats	  och	  synas.	  Mottot	  i	  all	  inredning	  är	  att	  designen	  ska	  lösa	  ett	  problem	  i	  vardagen	  
med	  tydlig	  tanke	  på	  användaren	  eller	  varumärken	  något	  han	  tagit	  vidare	  till	  Annedalstvåan.	  Jens	  jobbar	  till	  vardags	  med	  
världskända	  kockar	  som	  Tommy	  Myllymäki	  och	  Henrik	  Norström	  där	  spektrat	  av	  uppdrag	  rör	  sig	  från	  köksverktyg,	  
lampor	  och	  stora	  möbelserier.	  Objekten	  finns	  hos	  de	  fasta	  samlingarna	  hos	  bland	  annat	  Röhsska	  museet	  i	  Göteborg	  och	  
Stedjelijk	  i	  Amsterdam.	  Själv	  bor	  Jens	  i	  hus	  från	  30talet	  i	  Ängelholm	  med	  vacker	  trädgård	  där	  han	  kan	  odla	  själv.	  Mer	  om	  
jens	  hittar	  du	  på	  www.jensfager.se	  
	  
TAF,	  Gabriella	  Gustafsson	  och	  Mattias	  Ståhlbom	  (har	  designat	  4:an)	  
Svenska	  designduon	  TAF	  består	  av	  Gabriella	  Gustafsson	  och	  Mattias	  Ståhlbom	  och	  har	  blivit	  ett	  välklingande	  namn	  inom	  
svenska	  designvärlden	  med	  sin	  minimalistiska	  stil.	  Duon	  har	  verkat	  i	  över	  tio	  år	  med	  start	  direkt	  efter	  Konstfack	  2002.	  
Deras	  portfolio	  spänner	  över	  såväl	  arkitektur,	  inredningsarkitektur,	  formgivning	  och	  design.	  Bland	  annat	  har	  duon	  ställt	  
ut	  på	  MoMa	  blivit	  några	  av	  deras	  uppmärksammade	  design	  blivit	  en	  del	  av	  den	  fasta	  kollektionen	  på	  både	  
Nationalmuseet	  i	  Stockholm	  och	  Designmuseum	  i	  Köpenhamn.	  Utgångspunkten	  är	  att	  kombinera	  humor	  och	  
provokation	  till	  en	  fenomenal	  funktion.	  Något	  TAF	  haft	  som	  motto	  även	  när	  de	  designat	  4:an	  i	  Annedal.	  Mer	  om	  TAF	  
hittar	  du	  på	  www.tafarkitektkontor.se	  
	  
Svenska	  Bostäder	  	  
Svenska	  Bostäder	  som	  grundades	  1944	  var	  en	  av	  de	  första	  hyresvärdarna	  i	  Sverige	  som	  tog	  miljöfrågorna	  på	  allvar	  och	  
sedan	  i	  mitten	  av	  1980-‐talet	  arbetat	  aktivt	  med	  miljöfrågor.	  De	  324	  energisnåla	  hyreslägenheterna	  som	  nu	  byggs	  med	  
modern	  miljöteknik	  inleder	  byggandet	  av	  den	  helt	  nya	  stadsdelen	  i	  Mariehäll/Bromma	  -‐	  Annedal.	  Två	  hus	  om	  32	  
lägenheter	  är	  certifierade	  Passivhus.	  De	  värms	  upp	  genom	  den	  värme	  som	  de	  boende	  och	  deras	  hushållsapparater	  
alstrar,	  samtidigt	  som	  fjärrvärme	  ger	  tilluft	  och	  varmvatten.	  	  Resterande	  hyreslägenheter	  i	  Annedal	  är	  byggda	  som	  
lågenergihus	  med	  hållbara	  materialval	  och	  energieffektivitet	  som	  främsta	  målen.	  Det	  energisnåla	  byggandet	  har	  blivit	  
Svenska	  Bostäders	  signum	  gällande	  nyproduktion	  och	  ombyggnation.	  Som	  Sveriges	  största	  bostadsbolag,	  som	  ägs	  av	  
Stockholms	  stad,	  har	  man	  en	  aktiv	  roll	  i	  byggandet	  och	  förvaltandet	  av	  Stockholm	  och	  dess	  stadsdelar.	  Under	  60	  år	  har	  
man	  erbjudit	  ett	  varierat	  och	  attraktivt	  fastighetsbestånd	  för	  uthyrning	  till	  boende	  och	  verksamheter	  i	  Stockholm.	  Alla	  
ska	  ha	  en	  chans	  att	  bo	  i	  lägenhet	  och	  med	  en	  hyresvärd	  som	  bryr	  sig.	  	  Mer	  info	  på	  www.svenskabostader.se	  	  
	  


