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Året 2015 avspeglar väl min roll som arkitekt och hur den definierar ACH architecture. Det
viktigaste i mitt skapande är att identifiera hela kontexten i projekten. Att fånga själen och skapa
en unik helhet. Gärna ett tänk ännu längre kring sammanhanget och dess innebörd – dvs “context
of the context”. Jag uppskattar också tvärgående jobb och det har bl.a blivit konceptualisering,
konsultering, visionering samt undervisning som gästlärare på yrkeshögskolan Novia.
Det gångna året har också fokuserat mycket kring min boningsort Jakobstad. Och vad dess
identitet är? Kring detta gjordes ett tävlingsbidrag i Sikörens arkitekttävling som staden Jakobstad
arrangerade. Detta gjordes som ett samarbete med en etablerad arkitektbyrå från Oslo – MDH
arkitekter. Vi satsade mycket seriöst på att ta fram ett samtida och framtida Sikören med
utgångspunkten Jakobstad. Ett innehåll med mångsidigt och småskaligt boende för att få en livlig
stadsdel, dessutom entreprenörsvänligt, istället för enformiga våningshus och utrymmeskrävande
handel. Detta tilltalade inte juryn tyvärr. Men ideerna och koncepten finns kvar på Skutnäsgatan 8
– så välkommen in i vårt framtida Jeppis.
Jag blir ännu varm i hjärtat över onsdagen den 11. mars 2015 då tusentals sökte sig till Jakobstads
centrum. Jag ville ta farväl av en stilhistorisk byggnad och samtidigt den kultur den medverkat i –
gaturallyt. Vi gjorde ett upprop på Facebook “Nu eller aldrig!” och ni som kunde vara med vet
resultatet! Många kom med sina pärlor och drog ett sista varv med den nya generationen sittande
i baksätet - att de fick ta del av denna historieberättelse och kulturtraditon värmer än idag. Nu
frösätts det nya upplevelser med det nya HAB-huset. Och vi får se om traditionen får nytt liv.
Som bilaga i årets julbrev får ni ett litet prov på hur jag vill introducera Jeppis - en personlig guide
med lokala smultronställen. Mer på gång men innan dess bekanta er gärna med nylanserade
hemsidan - www.architec.fi. Denna helhet skall förmedla den arkitekt och visionär jag är, både i
verk, bilder och ord.
Jag önskar er en verklig julefrid och låtom oss hoppas på ett fredligt nytt år. Sår vi ett litet frö av
positivism så gör vi stor nytta, och glädje är lätt att sprida. En liten organisation med stort hjärta
är Nada Nord r.f. här i Jakobstad. De hjälper de nödställda och främst nu flyktingar med
omedelbar hjälp utan mellanhänder. Istället för julgåver vill ACH architecture stöda dem ett år
som detta.

Fridfull julhelg och framgångsrikt nytt år 2016!
Ann Charlott Hästö,
arkitekt SAFA

	
  

