
PRESSINBJUDAN: Minnesvård efter flodvågskatastrofen 2004: Fem förslag ställs ut. Vill
nå anhöriga.
Den 26 december 2004 drabbades Sydostasien av en av världshistoriens största naturkatastrofer. 543 svenskar avled och cirka 1 500 skadades.
I januari offentliggörs fem förslag på minnesvård efter flodvågskatastrofen. Samtidigt vill Statens fastighetsverk och Statens konstråd nå
anhöriga i fråga om namn. Pressvisning 12 januari.

I samband med 10-årsminnet av flodvågskatastrofen 2004 beslutade regeringen om en minnesvård på Djurgården i Stockholm. Statens fastighetsverk och
Statens konstråd inledde därefter en internationell tävling om utformningen, i samråd med Sveriges Arkitekter.

Fem förslag ställs ut på Thielska Galleriet 
Bland alla som anmälde intresse valde juryn i april ut fem tävlande som fick chans att arbeta fram förslag på hur minnesvården ska se ut. 13 januari öppnar
en utställning med förslagen på Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm, bara ett stenkast från den plats där minnesvården ska ligga. Utställningen
pågår till 29 januari. Vinnaren utses sedan i mars. Fri entré till utställningen. Öppet tisdagar-söndagar kl. 12-17 och torsdagar kl. 12-20.

Vill nå anhöriga i fråga om namn 
Minnesvården ska vara klar 2018. Som en del i den ska besökarna kunna ta del av namn på personer som omkom. Det är inte säkert att alla namn kommer
att finnas där. De anhöriga måste få avgöra om ett namn ska vara med eller inte. För att de ska kunna ta ställning i lugn och ro är det nu viktigt att så
många som möjligt får reda på att möjligheten finns. Från mitten av januari publicerar Statens fastighetsverk och Statens konstråd information på sina
webbplatser om hur det går till att lämna samtycke till att inkludera namn.

Pressvisning 
12 januari kl. 10-11 kan press ta del av förslagen på Thielska Galleriet. Anmäl närvaro till amelie.lind@statenskonstrad.se vid intresse. Ta med presskort. 
Adress: Sjötullsbacken 6-8, 115 25 Stockholm

Mer om minnesvården och tävlingen: 
http://www.statenskonstrad.se/flodvag 
http://www.sfv.se/minnesvard

Presskontakter och intervjuförfrågan: 
Amelie Lind, kommunikationschef Statens konstråd, 0739-04 32 34, amelie.lind@statenskonstrad.se 
Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070-333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

   


