
Ett globalt uppkopplat, aktörsdrivet kulturhus! 





Initiativtagare 

Rani Kasapi är en erfaren och välkänd utvecklare inom kultursektorn och har arbetat med konst och  

kultur i relation till social utveckling i många år. Sedan januari 2014 är hon kulturchef i  Botkyrka  

Kommun. Dessförinnan utvecklade och ledde hon det internationella uppdraget på  Riksteatern  

mellan 2007 och 2013. I mars 2014 utnämndes hon till Årets Mångfaldschef 2013 av Tidningen Chef.  

Guido Hildebrand, arbetade under trettio år som internationellt anlitad fotograf. År 2004 skapade  

han Delight Studios, ett hyrstudiokomplex där stor del av Sveriges största fotoproduktioner och  

reklamfilmer produceras. Sedan 2012 arrangerar Delight Studios även kulturevenemang,  t ex  

direktsända operor från Metropolitan, musikfestivaler, foto- & konstutställningar, filmvisningar mm. 

Sandra Olivegren har arbetat inom en bred kultursektor både nationellt och internationellt. Sedan  

2012 är hon verksam som utvecklingskonsult utifrån eget bolag.  Mellan 2006 och 2011 var  hon   

verksamhetschef  och konstnärlig ledare för CinemAfrica. Dessförinnan var hon marknadschef för 

Selam under 2003-2006. Hon har en gedigna erfarenhet av initiera och bygga nya verksamheter. 



White Arkitekter anslöt våren 2014 

Viktoria Walldin är partner och utvecklingsansvarig för social hållbarhet på White Arkitekter. 

Som socialantropolog, med bred erfarenhet av observationer och intervjuer, analyserar hon 

människors erfarenheter, handlande och behov i den fysiska miljön. Viktoria har lång erfarenhet 

av att genomföra konsultationer med allmänheten, tjänstemän, olika förvaltningar och politiker.  

Erik Torvén, arkitekt och partner på White Arkitekter, har bred och lång erfarenhet av olika 

typer av byggnader och program. Han har ett särskilt intresse för hur byggnader i skärnings-

punkten mellan arkitektur och stadsplanering kan knyta en verksamhet till en plats och 

därigenom skapa aktiviteter och synergier långt utanför den fysiska räckvidden. 



Heliosgruppen 
Stocktown produktionsgrupp som gör tv-dokumentärer  

och onlinesändningar om global, urban kultur.  

Momento Film Prisbelönt filmbolag med fokus på  

dokumentärer om samtidens brännande frågor. 

Delight Studios Sveriges främsta hyrstudios, för foto- och  

filmproduktion, med kända storkunder. 

Intercult Europeiskt resurscentrum och produktionsgrupp  

med breda nätverk i Europa.  

Selam Prisbelönt musikarrangör som även arbetar med  

internationella utvecklings frågor inom musik. 

Nomade Agent- och managementbolag för  

världsstjärnor främst från Mellanöstern och Turkiet.  

Karin Victorin Kultur- och tv-producent, fokus på  

genusmässigt utmanande produktioner.  

Konfront Konsultfirma inom den konstnärliga och  

kreativa sektorn, svenska och internationella projekt. 

 

CinemAfrica Nordens största afrikanska filmfestival 

med unika relationer till den växande filmindustrin i Afrika. 

Andreas Unge Välkänd musiker & musikproducent som  

utvecklar  Nordens bästa musikstudio. 

Smartse Svensk gren av internationellt ekonomi- och  

administrationsverktyg för kreativa frilansare. 

Raymond Peroti Samhällsengagerad musiker, debattör  

och drivande i ungdomsfrågor. 

D1gits Duon bakom hyllade Stockholm iPadakt som setts  

av över tre miljoner på You Tube.  

Dritero Kasapi Väletablerad teaterregissör med nationella  

och internationella uppdrag  

Sirqus Alfon Högteknologisk nycirkus med omtalade  

föreställningar. 

MBF Creatives Grafisk formgivning med fokus på  

interkulturell kommunikation. 





Heliosgruppen  

Vilka är synergierna och fördelarna av att samla just dessa aktörer under ett tak? 

 
•Samlad kunskap - stora fördelar för publik, skolor, företag, media och kulturbransch. 

 

•Ett kulturhus med globalt uppkopplade aktörer som katalysator till utveckling av kultursektorn. 

 

•Aktörerna länkar innerstad med ytterstad, Sverige med världen. 

 

•Skapar förutsättningar för nya projekt, verksamheter och företag. 

 

•Erbjuder gästande internationella aktörer fler möjligheter till samverkan. 

 

•Erbjuder områdets samt Stockholm skolor ett unikt och samtida kulturutbud. 

 

 



Heliosgruppens tentakler ut i världen 



Helios13 

• Globalt uppkopplat, kreativt hus som sätter Stockholm & Sverige på världskartan. 

• Aktörer som speglar Stockholms kulturella mångfald och internationella länkar. 

• Aktörsdrivet hus - producenter, arrangörer, konstnärer, musiker m fl. står för vision och verksamhet. 

• Konst/kultur, bransch/näringsliv och skola/forskning/miljö möts och driver utveckling. 

• Offentligt finansierade kulturorganisationer och kommersiella kreativa näringar under samma tak. 

• Unik samling aktörer med globala nätverk och spjutspetskompetens inom samtida kulturella uttryck. 

• Given mötesplats för möten, samtal och samarbeten mellan kulturaktörer i Sverige och världen. 

• Samlar en kritisk massa som representerar och arbetar med kulturell mångfald. 

• Katalysator för nya kulturella uttryck och samarbeten i staden. 

 



Helios13 – Stockholms glokala hjärta 

Scen/biograf (flexibel) 

Affärslokaler, 

galleri 

Restaurang & café 

 Konferenslokaler 

Kontor – kulturella & 

kreativa  näringar 

Urban takodling, 

mötesplats 

Fritidsgård 

Open Office 

Residenslägenheter 

Plattform - skola 

möter bransch 

Studios – produktion 

 

HELIOS13 

 

Föreningslokaler 



Varför just detta hus? 
• Huset har unika förutsättningar med höga takhöjder stora spännvidder 

• Husets centrala placering, mittpunkt i den framtida förtätningen av området 

• Huset har stor variation av lokaler med olika och goda förutsättningar för kreativa verksamheter 

• Huskropp som med små medel kan förvandlas till ett flaggskepp 

• Publik plats vid Heliostorget – goda förutsättningar för en levande stadsdel 

• Området är i stort behov av en mötesplats för kultur & kreativ utveckling 

• Flertalet närliggande gymnasieskolor med kreativa utbildningar 

• Hemvist för möten & samarbeten mellan gymnasieelever och kultur/kreativa näringar 

• En scen, en kreativ inspirationskälla för områdets många för- och grundskolor 

• Verksamheten i huset binder ihop innerstad med ytterstad. 



Helios13 

 

 

 
Fryshuset  Gymnasium 
1000 elever 
Totalt ca  3-4000 elever  i kurser varje vecka. 
Fryshusets Grundskola 
7-9,  270 elever 

 

 

 

 

 

 

                    

   

  Kulturama Gymnasium, 600 elever 
  Totalt 3 500 elever i kurser /vecka 
  Kulturama Grundskola 
  6-9, 450 elever 

 
 
    
Designgymnasiet  
200 elever, Sickla 
 
Mediagymnasiet           
600 elever    
Nacka Strand 
 
Rytmus  
500 elever, Sickla 
 
Sjölins 
330 elever, Sickla 
 
YBC 
420 elever, Sickla 
 

Hamnskolan 
F-6, 144 elever Lilla Kulturama 

4-5, 150 elever 

Vittra Sjöstaden 
350 elever 

Kulturskolan 
elever 

Vittra Luma Park 
F-3, 63 elever 

Tullgårdsskolan 
F-6, 350 elever 

Lugnets skola & 
förskola 
F-3 400  elever 

Lugnets skola, 
annex 
F 180  elever 

Ny skola 
380-400 elever 

Sjöstadsskolan 
F-9  840 elever 

Skolor i området 
 



Vad erbjuder Helios13 staden? 

Ett unik mötesplats för kulturella & kreativa näringar,  skolor, företag och publik i hela Stockholm. 

En katalysator till utveckling av kultursektorn i Stockholm och Sverige 

Ett hus som tar Stockholm/Sverige ut i världen och världen till Stockholm/Sverige. 

En värdeökning av området för boende, företagande och staden 

Socialt ansvarstagande i Hammarby Sjöstad med närområden (elever, föräldrar, föreningar) 

Ett hus som bidrar till minskad segregation i staden då det länkar innerstad med ytterstad, Sverige med världen. 

En möjlighet att förlägga en fritidsgård i huset för områdets tusentals ungdomar 

Ett hus som skapar en levande stadsdel, dag som kväll 

 



Helios13 ryms i en vacker industribyggnad från 40-talet. Byggnaden har ett 

kulturhistoriskt värde och ska bevaras och integreras med nybyggnationen.  



Byggnadens vackra yttre och höga våningshöjder ska bevaras 

 



Helios13 och 24 lägenheter 

Blå = Helios13 

Gul/aprikos = lägenheter 

YTOR    BOA LOA   BTA 

Plan 1  186  1125 1690 

Plan 2  381  1104 1690 

Plan 3  381    430 1015 

Plan 4  381      430 1015 

Plan 5  381    430 1015 

Totalt  1710 3519 6425 

Minimumytan för att förverkliga 

Helios13 är 3500 kvm.  

I detta förslag ryms både Helios13 

och 24 brf-lägenheter. 



Befintligt detaljplaneförslag 

Blå = centrumändamål 

Gul/aprikos = lägenheter 

YTOR    BOA LOA   BTA 

Plan 1  330  875  1690 

Plan 2  615  790  1690 

Plan 3  615  175  1015 

Plan 4  615    175  1015 

Plan 5  615  175  1015 

Totalt     2790      2190       6425 

Det befintliga detaljplaneförslaget   

innehåller 39 brf-lägenheter samt  

2190 kvm för centrumändamål. 

I detta förslag får Helios13 inte plats.  



En inbjudande entré med restaurang & café på det gröna 
Heliostorget. 



Vy från väst 


