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Välkommen att fira Valborg i
Järvastaden. Läs mer >

JAKTVILLAN
Du som har en bostad i
Järvastaden kan hyra
Jaktvillan som en fest- eller
föreningslokal.

NYHETER

KEDJE- OCH RADHUS I
JÄRVASTADEN –
GRANKÄLLAN PÅ SAMRÅD

Boka Jaktvillan
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Tor Svae har varit konstnärlig ledare för byggandet av Mulle Meck-parken i
Järvastaden. I dagarna är han aktuell som mottagare av Svenska
Barnboksakademins Eldsjälspris 2014.

Järvastadens bildgalleri

Fastighetsägare, boende och
andra intressenter inbjuds till ett
samrådsmöte. Solna stad har
meddelat att planförslaget och
miljökonsekvensbeskrivning
finns utställda för samråd under
tiden 13 april – 24 maj 2015.
Läs mer...

Varje år utser Svenska Barnboksakademien en vinnare av priset Eldsjäl. I år går
priset till Tor Svae, skulptör, konstnär och scenograf. Vi på Järvastaden gratulerar
Tor och är glada över att just han får detta pris 2014, då vi tycker det är ett
utmärkt val av pristagare.

Järvastadens filmgalleri

Så här lyder Svenska Barnboksakademiens motivering till att utse Tor Svae som
vinnare år 2014:
Tor Svae är en lekande och snickrande konstnär, som med ett kompromisslöst
barnperspektiv låtit tusentals barn bokstavligen kliva in i barnböckernas värld. Tor
är en eldsjäl som med fantasi och en ovanlig förm&arng;ga skapar miljöer som får
barnen att känna sig som självklara huvudpersoner i det vi kallar barnkultur. Tor
har designat och byggt lekparker och miljöer i barnbibliotek från Hudiksvall till
Moldavien, Minsk och Washington. Lekmiljöerna präglas av hög konstnärlighet
och finurlighet och är dessutom rejäla och slitstarka.
Svenska Barnboksakademin skriver vidare på sin hemsida:
Tor Svae är skulptör, konstnär och scenograf. Tor Svaes hand ligger bakom de
flesta utställningarna på Junibacken i Stockholm. Det är utställningar som tar sin
utgångspunkt i svenska barnböcker och som efter färdig utställningstid har kunnat
återanvändas och vandrat ut till andra delar av Sverige och genom Svenska
Institutets försorg även till andra länder. Andra verk av Tor Svae är bland annat
Mulle Meck-lekparken i Järvastaden, giraffkranarna på Beckholmen och
utställningen ABC Bokstavslek på Kulturhuset i Stockholm. Senast har han gjort
scenografin till den stora utställningen Loranga! Loranga! på Dunkers kulturhus i
Helsingborg som bjuder in till en lekfull upptäcktsresa genom de fantasifulla
landskap som är så starkt förknippade med barnboksförfattaren Barbro Lindgren.
Läs mer om Mulle Meck-parken här

BROSCHYR
Bläddra i vår broschyr
som presenterar
Järvastaden

