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Michael Matèrn blir ny kontorschef på ÅWL Arkitekter i Norrköping.
ÅWL har de senaste åren genomfört flera uppmärksammade
arkitektuppdrag i staden, så som Norrköpings Visualiseringscenter
och Stadium Arena.
Michael Matèrn ser fram emot att vara med och utveckla
Norrköpings stadsbild tillsammans med de sex andra anställda vid
kontoret:
- Jag hoppas vi kan bidra med en arkitektur som gör staden ännu
mer intressant och spännande. Då krävs det tydliga koncept och
väl utförda detaljer, samtidigt som hållbarhet blir allt viktigare.
Målet är att såväl norrköpingsbor som fastighetsägare och turister
ska bli lite gladare när de promenerar genom staden, säger han.
Michael Matèrn har även tidigare arbetat i Norrköping, bland
annat med nybyggnaden av Kvarteret Lyckan och skolan
Söderporten. På ÅWL börjar han som kontorschef den 1 mars.
ÅWL Arkitekter har sitt huvudkontor i Stockholm, men har haft ett
kontor i Norrköping i mer än 20 år:
- Vi har fått vara med i omvandlingen av Norrköping, som gått
från att vara en industristad till att bli en kunskaps- och
universitetsstad. Inte minst har vi fått rita huvudbyggnaden för
Campus Norrköping, och nu senast även Visualiseringscentret,
säger Per Wångstedt, en av delägarna till ÅWL Arkitekter
och arkitekt för flera av de mest uppmärksammade
Norrköpingsbyggnaderna.
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För mer information, kontakta:
Malin Pappila, ÅWL Arkitekter AB
Marknadsansvarig
+46 8 555 786 96
malin.pappila@awlark.se
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Om ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter är ett arkitektkontor som arbetar integrerat med
hus- och landskapsarkitektur. Företaget har omfattande uppdrag
inom bostäder, kontor, kommersiella och offentliga lokaler,
landskap samt stadsplanering.
ÅWL Arkitekter startades 1983. Idag består företaget av 60
arkitekter och ingenjörer.
Företaget har kontor i Stockholm och Norrköping, men har
uppdrag över hela Sverige. Exempel på aktuella projekt är
Galoppfältet i Täby och Norrköpings Visualiseringscenter.
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