
Nyhetsbrev 2021

Vi på HMXW arkitekter vill tacka för året som har gått!

2021 har likt föregående år varit speciellt med fortsatt 
distansarbete och teamsmöten men året har också varit 
händelserikt och givande för oss på HMXW arkitekter. 

Här följer en sammanställning av projekt och händelser från 
det gångna året. 

Ett julkort från vår studieresa till Milano 2018

Färdigställda projekt

Tomtbergaskolan

Ett ny- och ombyggnadsprojekt tillsammans med Sundell 
Arkitekter.
Projektår: 2018–2020
Beställare: Huddinge Samhällsfastigheter
Yta: 12 500 kvm

Tapetfabriken

Ett komplext nybyggnadsprojekt med högra krav på 
gestaltning och hållbarhet. Fasaden består delvis av 
återvunnet tegel från den byggnad som tidigare funnits på 
platsen. 
Beställare: Atrium Ljungberg
Projektår: 2018 - 2020
Färdigställt: 2021

Vegastaden

Bostadsprojekt om 5 trapphus för IKANO bostad. 
Projektår: 2017 - 2019
Färdigställt: 2021

Slättgårdsskolan

Nybyggnad av huskropp J som inrymmer lågstadium och 
slöjdsalar.  Vi fortsätter arbetet med Slättgårdsskolan och 
lämnar in bygglov för huvudbyggnaden till våren.
Beställare: SISAB  
Projektår: 2017 - 2021
Färdigställt: 2021

Nya projekt

Under året har en rad olika projekt påbörjats, bland annat 
ombyggnationen av charterhallen på Bromma flygplats. 
Projektet kommer att pågå under året 2022.  Kontoret har 
samtidigt flera pågående projekt på Arlanda flygplats.
 
Vi har förnyat avtal med både SISAB och JM och har under 
året påbörjat flertalet spännande projekt tillsammans. 
 

Ny kompetens

I somras välkomnade vi en ny medarbetare när Lotta 
Strömvall började hos oss på HMXW arkitekter.  Lotta har 
tidigare bland annat arbetat med sjukhusprojekt. 

Vår medarbetare Karin har utvecklat kontorets kompetens 
inom färgsättning genom att gå Sveriges Arkitekters kurs ” 
Färgsättning för arkitekter”.  

Gregor har just nu studieuppehåll och läser en MSc inom 
Architectural Lighting Design. Han har även utvecklat sina 
kunskaper inom hållbart byggande genom en distanskurs 
från MIT. 

Ny ledningsgrupp

I början av året fick HMXW arkitekter fyra nya delägare 
genom Sharon Ruben, Erik Lantz, Sebastian Husmark 
och Leo Thafvelin som tillsammans med Märta Baeling, 
Eva Hall Berglund och Palle Widegren utgör den nya 
ledningsgruppen. Leo Thafvelin har tagit över som ny VD 
för kontoret. 

Vi tackar för året som gått och ser fram emot att fortsätta 
nästa är med fler spännande projekt!


