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KARRIÄR Göran Cars, professor i samhällsbyggnad vid KTH och ansvarig för stadsflytten av Kiruna,
går till Utopia Arkitekters nystartade projektutvecklingsverksamhet.
I sin roll kommer Göran Cars från start att fungera som projektledare för ett antal projekt inom bostad,
skola och kontor. Företagets första projekt är ett kontorsprojekt i centrala Örebro.
Sedan man förra året valdes ut som partner i Örebro kommuns projekt "Vi ger arkitekten makten", där
Utopia Arkitekter nu kommer att tilldelas en markreservation för ett centralt beläget kontorsprojekt, har
det pågått ett intensivt arbete på kontoret för att utveckla fler projekt i nytänkande samarbetsformer. I
dag för man diskussioner med ett stort antal kommuner och byggaktörer om allt från mindre
bostadsprojekt till större projekt som innehåller samhällsbyggnader och kontor. Nu väljer ägarna att
lägga utvecklingsprojekten i ett nytt bolag.
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– Vi har haft en nära relation med Göran Cars under ett antal år, bland annat genom Nätverket för värdeskapande
stadsbyggande, som vi driver tillsammans. Han har också varit en fantastisk resurs i vårt arbete med ett antal förslag och
projekt. Med sin bakgrund och erfarenhet känns det helt naturligt att Göran nu tar täten i vår verksamhet med fokus på
projektutveckling, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia Arkitekter.
Göran Cars är i dag projektledare för kontorsprojektet i Örebro, där Utopia Arkitekter tilldelas en markreservation i centrala
staden.
– Arbetet med projekt "Vi ger arkitekten makten" har gett oss en massa nya insikter om både möjligheter och utmaningar. Nu tar
vi dessa lärdomar med oss in i ett intensivt arbete med en rad andra projekt där vi utforskar nya möjligheter när det gäller allt
från samverkans- och finansieringsmodeller till hållbarhet, tekniska lösningar och designtänkande med ett allt starkare fokus på
slutanvändaren, säger Göran Cars.
Utopia Projektutveckling är ett systerbolag till Utopia Arkitekter och är helägt av Emma Jonsteg och Mattias Litström.
Verksamheten är inriktad på att utveckla projekt i nära samarbete med kommuner och privata fastighetsutvecklare, byggherrar
och byggföretag.
– Vi har påbörjat en fantastiskt spännande resa i en bransch som står inför mycket stora förändringar under de kommande åren.
Vår idé om att i våra projekt skapa större stadskvaliteter för en bredare intressentgrupp handlar om att utmana traditionella
arbets- och tankesätt och fånga nya möjligheter med alla de medel som står till buds i dag. Så den turbulens och sug efter
nytänkande som nu kännetecknar branschen passar oss ganska bra, säger Göran Cars.
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