
Glad sommar önskar 
pS Arkitektur!
Det står redan nu klart att hösten blir intensiv och 
full av intressanta projekt för pS. Innan dess ska vi ta 
ledigt och samla ny energi och inspiration. Nu stänger 
vi pS fram till 7 augusti. 

Vårens höjdpunkter

Trustly med i long-list i WIN Awards
I höst går en av världens mest prestigefyllda tävlingar 
inom arkitektur, World Interior News Awards, av stapeln 
i Berlin. Vårt projekt Trustly har gått vidare till i tävling-
en och vi är såklart både stolta och glada. Nu håller vi 
tummarna för att få visa upp projektet i höst! Senast vi 
var med, med Skype som nominerat kontor, var det en 
stor upplevelse för pS.

Andra kontorsprojekt som blivit klara under året är 
Microsoft i Lund och Shire Stockholm. Kika gärna in på 
vår hemsida i augusti för att få veta mer om dem! 

Besökscenter i Hälleskogsbrännans Naturreservat, 
Västmanland
Det som började som en del av Mikaels exjobb, blir nu 
ett besökscenter i brandområdet efter Sveriges största 
skogsbrand.

Utsiktstorn, uteklassrum, spänger och gömslen ska 
tillgängliggöra de unika biotoperna för nyfikna 
besökare. Vi ser fram emot att se det bli verklighet!

pS Studio Arkitektur
Nu startar vi pS Studio Arkitektur. Vi har stor kompetens 
och rykte om oss för att göra coola kontor, och vill nu se 
även Studio Arkitektur lyfta till nya höjder.

Peter Sahlin, Petter Eklund, Mattias Beckman och Mikael 
Hassel har tillsammans lång erfarenhet och stark kom-
petens, vi kommer att satsa på att ta pS Studio 
Arkitektur framåt.

Det här ser vi fram emot i höst

Välkommen Fabian & Fabian
Hösten kommer att innebära nya utmaningar för flera 
av pS anställda. 

Julia och Thomas kommer att fortsätta sin 
arkitektutbildning i Lund. Vi önskar dem stort lycka till 
och i deras ställe välkomnar vi två nya förmågor; Fabian 
Martinsson och Fabian Sellberg. 

Soliga hälsningar
// Peter, Lina, Josefine, Beata, Julia, Thomas, Petter, 
Mikael, Mattias och Agnes


