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Vernissage – en mötesplats med
återvinning i fokus
VA SYD i samarbete Arkitektskolan i Lund, Malmö stad och Sysav bjuder in till
vernissage på stadshuset i Malmö den 4 oktober kl 10-12. En stadsnära
återvinningscentral planeras vid Persborgs station längs med Lönngatan i
Malmö. Studenterna från Arkitektskolan i Lund presenterar sina idéer om hur
en stadsnära återvinningscentral också ska kunna fungera som en mötesplats.
”Tanken med att bjuda in studenterna var att vi vill ha deras fräscha ögon på
detta nya koncept som vi hoppas resulterar i mer innovativa och
okonventionella lösningar”, säger Savita Upadhyaya, utvecklingsingenjör på
VA SYD.

Studenterna har i projektet ”ReZycle” kreativt utforskat idéer och
möjligheter och nyckelordet för projektarbetet har varit just ”mötesplats”.
Deras förslag visas under perioden 4 – 31 oktober i stadshusets foajé.
”Det är viktigt att visa exempel på hur attraktiv staden kan bli när vi sätter
återvinning och hållbarhet i fokus. Recycle är ett begrepp inom arkitekturen.
Utöver återvinning handlar det också om att återvinna marken och
stadslivet.” säger Monika Jonson, arkitekt och ateljéföreståndare vid
Arkitektskolan i Lund.
”Geografisk närhet ger möjlighet till nya aktiviteter; en plats för möten dit
man tar sig utan bil, med kaféverksamhet, bytes- och loppishörna, kanske en
verkstad där du får hjälp att laga trasiga möbler” säger Savita Upadhyaya.
”Utställningen vill visa hur vi på ett kreativt sätt bygger den hållbara staden
med lättillgängliga lösningar och sociala mötesplatser – där olika funktioner
blandas och Malmö blir en stad för alla. ”
För mer information: Helene Sveningsen,
helene.sveningsson@arkitektur.lth.se 046 – 222 76 10, 0767 811 827

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om
avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till
att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i
avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För
miljön, nära dig.
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