Gustavsbergsprojektet.se

TÄVLA & VINN!
Första pris är ett presentkort på Gustavsbergs porslinsfabrik om 1000 kr. Andra pris är ett exemplar av boken Värmdö
Kulturhistoria i skärgårdsbygd. Ringa in dina svar nedan.
1). Utvecklingen av Gustavsberg är indelat i olika delområden, inom vilka Gustavsbergsprojektet har uppdrag att ta
fram detaljplaner. Planområdet för Mariaterrassen är utbyggd och klar och omfattar idag ca 120 lägenheter. Hur många
bostäder planeras totalt inom hela Gustavsbergsprojektet?
1. ca 2500

X. ca 4000

2. ca 5700

2). Gustavsbergs allé färdigställdes maj 2017 och tre rondeller har dekorerats med tre kända motiv från Gustavsbergs
porslinsfabrik. Vad heter de tre motiven som skapats av Stig Lindberg?
1. Prunus, Salix och Sommar

X. Aster, Ribb och Sjösala

2. Adam, Domino och Matros

3). ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla.” Så inleds
Kulturmiljölagen som är den centrala lagen för kulturmiljövården. Flera byggnader så som Villa Strandvik, Stallet och
Västra Portvaktsstugan bevaras för sin kulturhistoriska intressanta betydelse. Gustavsberg innehar fler äldre vackra
byggnader och en av de äldre är det så kallade Tornhuset som byggdes 1898. Vem ritade det?
1. Johan Laurentz

X. Olof ”Thun-Olle” Thunström

2. Agi Lindegren

4). Idag invigs Salixtrappan som är den första delen av Fajansparken som löper genom Porslinskvarteren från norr till
söder. Namnet Fajansparken beslutades via en tävling som utlystes under 2016. Vad betyder ordet fajans?
1. Fajans är en benämning på föremål använda för konstnärliga och
arkitektoniska ändamål med speciella
egenskaper

X. Fajans är ett lergods täckt med en
ljus ogenomskinlig glasyr, vanligen vit
tennglasyr, som oftast är dekorerad

2. Fajans är en teknik för att skapa
sprickbildning
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Lämna talongen i den svarta lådan märkt med Tävlingsbidrag. Vinnaren kontaktas per telefon och priset skickas hem.
Rätt lösning och vinnare publiceras på Gustavsbergsprojektet.se fr.o.m. den 8 juni 2017.
Ja, jag vill ha utskick om den fortsatta utvecklingen i Gustavsberg.
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