
	  

Om Stockholms Stadsmissions Skola 
I över 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola är en 
fristående stiftelse inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag komvux, folkhögskola, yrkeshögskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.  

 
 
 
Pressmeddelande              Stockholm 2013-04-09 
 
Arkitekturprisnominerad skola bjuder in till öppet hus 
 
I mitten av april avgörs om Stockholms Stadsmissions skola kan titulera sig Årets 
Stockholmsbyggnad 2013. Priset är årligen återkommande där stockholmarna själva röstar 
fram vinnaren. Skolan bjuder in till Öppet hus lördagen den 13 april. Då finns chans att se den 
nominerade byggnanden och få information om skolans studieutbud. 
 
Årets Stockholmsbyggnad ger stockholmarna möjlighet att nominera bidrag bland alla nybyggnationer 
i Stockholm. Tävlingen, som anordnas av staden, handlar om att skapa engagemang och diskussion 
om den moderna storstaden Stockholm som ständigt växer. En jury har tagit fram tio finalister för 
2013, däribland Stockholms Stadsmissions skola, som stockholmarna röstar fram en vinnare bland. 
Röstningen är öppen till och med 14 april. Vinnaren offentliggörs vid prisutdelningen i Stadshuset 17 
april. 
 
2010 fick Arkitektbyrån Codesign i uppdrag att skapa en skola som skulle ge stolthet till dem som 
vistas där. Lösningen blev en icke traditionell skolmiljö där de klassiska skolkorridorerna bytts mot ytor 
som kan användas både för undervisning och möten. Skolan har tidigare blivit nominerad till Sveriges 
Arkitekters pris Guldstolen och flera betydande internationella och nationella arkitekturbloggar och 
designmagasin har också uppmärksammat den. 
 
Så här beskrivs Stockholms Stadsmissions skola av juryn för årets Stockholmsbyggnad 2013: 
 
"En uttjänt byggnad på rivningslistan får med en kreativ hand ett nytt och sprudlande liv. Ett gott exempel på hur 
vi på ett smart sätt kan tillvarata uttjänta byggnader istället för att fylla staden med tillfälliga baracker." 

"Äntligen ett projekt där tillfällig ombyggnad i väntan på stadsutveckling utstrålar energi och förhoppning förutom 
viktig funktion. Projektet påvisar möjligheterna i tillfällig arkitektur och konst i Stockholms framtida 
utvecklingsområden." 

"Ett föredömligt sätt att omdefiniera användningsmöjligheten av en byggnad för ett samhällsbehov. Med ett 
uppenbart stort engagemang har ett intressant och platsspecifikt projekt skapat fina interiöra rumsligheter och 
rumssamband.” 
 
Öppet hus på Stockholms Stadsmissions skola 
I lokalerna på Lövholmsvägen 18 huserar fem olika skolenheter – folkhögskola, komvux, 
yrkeshögskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. I dag finns sammanlagt 530 studerande på 
skolan som nu bjuder in till Öppet hus lördagen den 13 april kl 11-14. 
 
På Öppet hus finns chans att träffa studerande och personal, se skolans uppmärksammade lokaler 
och få information om de olika skolenheterna och studieutbudet. Det blir även loppmarknad, 
underhållning med mera. Hemlagad soppa med bröd och fika finns till försäljning.  
 
Var: Lövholmsvägen 18, Liljeholmen 
När: lördagen den 13 april kl 11-14  
 
För mer information om Öppet hus, skolan och om tävlingen se www.stadsmissionen.se/skola. 
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