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ÅTERBRUK SOM LEDORD. Allt ifrån att ge oan-
vända svarta skissböcker, präglade med kontorets 
gamla logga, nytt liv genom att klä dem med 
enkla pappersomslag med den nya B&F-loggan, 
till beslutet om att stanna kvar och bygga om 
kontoret i stället för en tidskrävande och kostsam 
flytt. Det speglar både ambitionen att hushålla 
med resurser och att synliggöra hur gammalt 
möter nytt – även som företagshistoria.

Brunnberg & Forshed, ett arkitektkontor med 
anor, har under de senaste åren genomgått en 
generationsväxling och därmed fått ny ledning 
och konjunkturen gjort att de nu nästan 100 med-
arbetarna satt väl trångt. Kontoret ligger sedan 
1990-talet i omtyckta lokaler i en gammal chok-
ladfabrik (här gjordes Mums-Mums och Plopp) 
vid Karlbergskanalen på Kungsholms strand. Det 
centrala Stockholmsläget och industriatmosfären 
uppskattades av alla, ingen ville flytta. Så man 
valde att bygga om för att utnyttja ytorna bättre. 
Men det var bråttom, det fanns en begränsad 
budget och verksamheten behövde fungera som 
vanligt under byggtiden. 

Medbestämmande kändes självklart; det 
innebar att tillsammans formulera hur en bra 
arbetsplats fungerar men också om Brunnberg 

& Forshed-varumärket och synen på sig själva. 
Alla som ville deltog i workshoppar. Det ledde 
till beslutet att inte överge fasta arbetsplatser för 
att sitta aktivitetsbaserat utan i stället utforma en 
situationsanpassad lösning. Uppdragen löper ofta 
över lång tid och man konstaterade att det både är 
opraktiskt och tidskrävande att varje dag behöva 
packa ihop ett kreativt arbete. Nu sitter man vid 
eget bord men är placerad i team och i takt med 
nya projekt flyttar man ändå runt. 

Mer hemkänsla men samtidigt förstärka 
lokalens industrikaraktär var målet, mycket av 
det vunnet bara genom ny ljus- och färgsättning. 
Funktioner bytte plats och gammal inredning 
blev kvar, flyttades runt och blandades med ny. 
Arbetsbord fick nya skivor men höj- och sänkbara 
underreden behölls. Mattor kompletterades med 
nya i samma kulör. 

– Vi var trötta på vår tunga förvaringsmöbel 
i lackad björk. Men den var av god kvalité så vi 
behöll den men gjorde den mer flexibel. Det  
projektet genomförde vi tillsammans med  
kriminalvården och de nya hyllorna byggdes  
i deras snickeri och det blev ett spännande sam-
arbete kring våra ny-gamla lokaler, berättar  
Staffan Corp, kontorets vd.

Flera rum fick nytt innehåll efter ombyggnaden. 
Nu övergår entrén och receptionen till ett café 
och kök som blivit den användbara och omtyckta 
mötesplats som tidigare saknats. Intill ligger ett 
stort konferensrum och ett nytt allrum, tidigare 
förråd, som används för seminarier, yoga och 
pingis. Behovet av icke bokningsbara mötesrum 
löstes genom att på övre plan bygga en plywood-
box med flera små och stora mötesrum.

– Fler umgängesytor stod också högt på 
önskelistan. Lokalens bästa läge utefter de höga 
fönstren mot kanalen var tidigare fyllda med  
arbetsbord. Nu finns här vårt gemensamma  
bibliotek med en platsbyggd ljusgrön bokhylle-
vägg med uppbyggda sittplatser i fönsternischerna. 
Äntligen får alla del av ljuset och den fina utsikten 
över vattnet, beskriver Staffan Corp.

Här och var på kontoret finns synliga skarvar, 
det nötta möter det nymålade. Modellverkstad, 
hyllor med textil- och materialprover finns kvar 
och samsas lite lagom rörigt med digitala verktyg 
och ny teknik. Genom att inte flytta till nytt  
finns B&F-arkitekturhistorien naturligt bevarad  
i mellanrummen. Bra tänkt, för den är svår  
att återskapa. 
MATILDA STANNOW

Tillbaka till framtiden



RUM FEB/18  45  

I FOKUS

Personligare 
förvaring

+ 46 8 39 38 70, bisley@deskstoreandfriends.se, www.bisley.com

Det flexibla kontoret skapar ett stort 

behov av förvaring – personlig förvaring.  

Med hjälp av vårt stora urval av olika 

produktfamiljer och färger skräddarsyr vi 

lösningar som passar både plånbok och 

behov. Kontakta oss så tar vi fram 

lösningen som passar just ditt projekt. 

Alla typer av lås

Fler än 50 standardfärger

Modulära system 
– otaliga lösningar

Miljövänliga och  
återvinningsbara

5–10 års garanti

Oömma och reptåliga

Kontoret avspeglar både ambitionen att 
hushålla med resurser och synliggöra hur 
gammalt möter nytt. 
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Kontorets behov av icke bokningsbara mötes-
rum löstes genom att på övre plan bygga en 

plywoodbox med flera stora och små rum. 
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