Bättre liv, bättre miljöer
Gisselberg Arkitekter har betydelsefullt och långsiktigt syfte att generera bättre miljöer exteriört och
interiört. Göra livet bättre med arkitektoniska lösningar. Våra projekt, oavsett storlek, kan skapa
mervärden genom en stark och tydlig arkitektonisk profil. Vi är med på fastighetsutveckling för människor
och företag, utifrån behoven från kunder.
Vi utvecklar fastigheterna på ett innovativt, kreativt och lönsamt sätt, vilket skapar värdetillväxt.
Företaget
Gisselberg Arkitekter är ett konsultföretag med arbetsfält både i Sverige och Finland. Kontoret grundades
2008 och har sitt säte på Södermalm i Stockholm. Företaget arbetar professionellt med alla typer av
arkitektuppdrag bland annat ny- och ombyggnader, utredningar och skisser. Kontoret har erfarenhet även
inom kommunal sektor, bygglov och stadsplanering. Företagets kvalité - och miljöledningssystemet är
baserat på SS EN ISO9001:2008 och ISO14001:2004. Kontoret har en bra teknisk kapacitet i form av
serversystem, datorer och printers. Idéerna visualiseras på olika metoder: skisser, fysiska modeller,
fotomontage och visualiseringsprogram. Projekteringsarbete görs mestadels med hjälp av Auto- Cad och
övriga dataprogram.
Gänget, Bro, Rygg
Gisselberg Arkitekter vill förnya och utveckla konceptet på arbetsmiljöer och bostäder med hjälp av
innovativa idéer och lång erfarenhet på branschen.
Koncept för framtidens kontor: ”Gänget”
Attraktiv arbetsmiljö lockar nya genrationens talanger. Flexibel arbetsmiljö uppmuntrar att träffas och
mötas. Arbetslokal speglar företagets värderingar och kultur. Den som använder lokalen kan leva
varumärket.
Koncept för framtidens bostad: ”Bro” och ”Rygg”.
De fria områden som finns kvar i tättbebyggda staden är till exempel långsmala områden bredvid
trafikleden eller andra likartade, svåra, utsatta lägen. Faktumet ställer krav på utformning av byggnader
och lockar fram visioner.
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Styrelsemedlem: Marja Gisselberg: VD, Arkitekt SAR / MSA, SAFA / M.Sc. ,FISE- Ark A
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Kontoret arbetar enligt behov i nätverk med andra arkitektkontor och teknikkonsultföretag.
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