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Stenindustrin tar plats i Materialbiblioteket
  
Sveriges  Stenindustriförbund  är  ny  samarbetspartner  till  Materialbiblioteket  i  
Stockholm.  Förbundets  brytande  företag  kan  nu  visa  upp  sina  materialprover  i  
bibliotekets  permanenta  showroom  på  Stockholmsmässan.    
–  Arkitekter,  designerns  och  produktutvecklare  får  en  chans  att  med  egna  ögon  
och  händer  komma  i  kontakt  med  svensk  natursten  från  hela  landet,  säger  Kai  
Marklin,  ordförande  för  Sveriges  Stenindustriförbund.    
Redan  i  april  deltog  förbundet  i  ett  samarbete  med  Materialbiblioteket  i  samband  med  
att  den  internationella  arkitektmässan  Architect@work  som  första  gången  
arrangerades  i  Stockholm.    
–  Vi  hade  en  egen  monter  där  vi  både  presenterade  förbundets  arbete  och  berättade  
mer  om  svensk  natursten.  Vi  fick  mängder  av  frågor  från  arkitekter  som  besökte  
mässan.  Det  märks  bland  annat  att  många  efterlyser  mer  underlag  och  nya  rön  om  
fasadarbeten,  något  som  förbundet  även  håller  på  att  ta  fram,  säger  Kai  Marklin.    
  
Materialbiblioteket  grundades  år  2005  och  arbetar  på  uppdrag  av  svensk  industri.  I  
bibliotekets  showroom  finns  drygt  2000  exempel  på  materialprover  och  tekniska  
möjligheter:  plaster,  metaller,  trä,  kompositer  och  tekniska  textilier  delar  utrymme  
med  tillverkningsmetoder,  ytbehandlingar  och  kommande  färgtrender.  Närmare  60  
företag  och  branschorganisationer  ställer  ut  sina  olika  material.    
I  uppdraget  ingår  bland  annat  att  hjälpa  entreprenörer  att  hitta  rätt  material  och  
effektiva  produktionsmetoder.    
  
Varje  år  anordnas  även  den  så  kallade  Materialdagen,  en  mötesplats  för  arkitekter,  
designers  och  produktutvecklare  som  behandlar  det  senaste  inom  material  och  
bearbetningsmetoder.  I  år  arrangeras  Materialdagen  den  4  oktober.    
–  Vi  kommer  att  ha  en  egen  programpunkt  under  dagen  som  behandlar  natursten  
som  ett  modernt  byggmaterial,  säger  Kai  Marklin.      
Stenprover  från  Borghamns  Stenförädling,  Thorsbergs  Stenhuggeri,  Sjöström  
Stenförädling/Jämtlandskalksten,  Hallands-Sten  och  Hallindens  Granit  kommer  bland  
annat  att  vara  representerade  i  biblioteket.    
–  Vi  kan  visa  upp  hela  bredden  av  den  brytning  som  sker  i  Sverige  i  dag,  säger  Kai  
Marklin.    
  
Kontakt:    
Kai  Marklin,  ordförande  Sveriges  Stenindustriförbund  
tel:  070-59  471  95  
kai@sten.se  
  
Sveriges  Stenindustriförbund  är  en  branschorganisation  vars  medlemsföretag  bryter,  
förädlar,  monterar  och  importerar  natursten.  Medlemsföretagens  kunder  finns  både  
inom  offentlig  och  privat  sektor.  Medlemmarna  omsätter  cirka  1,2  miljarder  kronor  
och  sysselsätter  cirka  1  200  personer.  Se  www.sten.se  

  
  

