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BOLIUS / Boligejernes Videncenter as, Ballerup
Helejet datterselskab af fonden Realdania
Arkitektrådgivning for den private boligejer
Formidlingsopgaver og foredrag i relation til alliancepartnere.
Udvikling af nyt og anderledes rådgivningskoncept overfor den private boligejer.
Løbende dommerarbejde ved bedømmelse og udvælgelse af ideer og projekter i
forbindelse med Bolius Idepris.

2003 -

2001 –
2003

Steffen Søby, Arkitekt maa, Svendborg

+45 2488 3158
soeby@c.dk

Udvalgte projekter

www.soeby.dk

Bygherrerådgivning frie skoler.
Skitseprojekter og projektopfølgning (under udførelse) på større boligprojekter i
England og Schweiz.
Konceptudvikling og skitsearbejde på erhvervsprojekter i Norge, Iraq og Tanzania.
Konkurrencesekretær ved indbudt arkitektkonkurrence ved nyindretning og
restaurering af det fredede ”Store og Lille Kloster” ved Sct. Jørgens Kirke i Svendborg til brug som sognegård. Senere byggeudvalgsformand med funktion som bygherrerådgiver. Projektrealisering muliggjort via væsentlig donation fra ”A.P. Møller
og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formål”.

cvr 3489 1281

Stærmose & Isager as, Odense (nu Creo Arkitekter as)
Direktør med ansvar for tegnestuedrift, herunder afdelinger i København, Sønderborg
og Kiel (ca. 70 projektmedarbejdere) og ansvar for økonomi og IT samt aktiv deltagelse
i tegnestuens organisatoriske og strategiske overvejelser og handlinger.
Projektledelse for strukturprojekter ved Varde Kaserne, ca. 110 mill. Nye auditorier,
stabsbygninger, fritidsfaciliteter, undervisningsafsnit mv. for Forsvarets
Bygningstjeneste.
Ansv. for det første ide- og udviklingsprojekt for et nyt IKEA i Odense, ca. 25.000 m2.
Ansvarlig for udvikling og implementering af et større planlægnings- og
ressourcestyrings
program, integreret med virksomhedens finansbogholderi og kvalitetsstyringssystem.
Ansvarlig for implementering af nye 2D og 3D skitseringsprogrammer for tegnestuens
ca. 25 arkitekter.

Stærmose & Isager as, Odense (nu Creo Arkitekter as)
Chefarkitekt med ansvar for erhvervs-, center- og undervisningsbyggeri.
Ledelsesansvar for ca. 15 sagsmedarbejdere og deltagelse i den daglige ledelse af
tegnestuen.

Udvalgte projekter
Projekteringsledelse ved udbygning af Sønderborg Gymnasium (konkurrence).
Opgaven er løst som det første partneringprojekt (pilotprojekt) for Sønderjyllands Amt.
Projektledelse ved om- og tilbygningsprojekter for skolebyggerier i Middelfart
Kommune.
1992 1999
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Ideudvikling og skitseopgaver samt bygherrerådgivning og konsulentarbejde ved
bolig, erhvervs- og institutionsprojekter

Udvalgte projekter

1999 –
2001

Steffen Søby ApS

Steffen Søby aps / Arkitekter maa / Svendborg
Indehaver af mindre tegnestue med 2-4 medarbejdere. Primært beskæftiget med bolig-,
erhvervs- og undervisningsprojekter.

Medlem af Akademisk
Arkitektforening
Medlem af Danske Ark
Medlem af Danske
Boligarkitekter

Udvalgte projekter
Østre skole, Svendborg - Om- og tilbygning samt nyindretning af 3-sporet folkeskole, ca.
9.000 m2
VUC, Vejle – Nyt undervisningscenter, ca. 6.500 m2. Udover arkitektarbejde
projekterings-ledelse i et snævert og komplekst samarbejde mellem investor,
totalentreprenør, flere bygherrerådgivere, brugere og Vejle Amt.
No Lemon Ltd. - Skitsearbejde og deltagelse i konceptudvikling af workshops
(bilværksteder for servicering af ”flådekøretøjer” i den 3. verden). Virksomheden er godt
10 år gammel og beskæftiger i dag omkring 1.600 medarbejdere i Liberia, Afghanistan
og Iraq.
Bukkehave as, Svendborg – Domicilbyggeri og indretningsopgave (60 medarb.)
(præmieret)
1984 1992

Flening & Søby as / Arkitekter maa / Svendborg
Indehaver og direktør i tegnestue med 15-20 medarbejdere. Større bolig-, erhvervs- og
undervisningsprojekter.
Projektudvikling i Tyskland, Kuwait, Portugal og Japan.

Udvalgte projekter
Christiansminde, Svendborg (HK Kursusejendom) – Nyt undervisningsafsnit,
værelsesfløj, opholdsrum, bibliotek mv. ca. 3.000 m2 (præmeret).
Dronningegården, Svendborg – 68 byboliger for PFA (præmieret).
Langeshave, Svendbrog – 136 byboliger for PKA/Pensam.
Kogtvedhøj, Svendborg – 120 tæt/lav boliger for AP forsikring.
Svendborg Storcenter – Butikscenter, ca. 12.000 m2.
Krøyers Pakhus, Svendborg – Restaurering af fredet pakhus til brug for Kreditforeningen
Danmark (præmieret)
Havnemesterbolig, Svendborg – restaurering og nyindretning til tegnestueformål
(præmieret)
L. Lange & Co., Svendborg – omdannelse af tidl. jernstøberi til undervisningsbrug, IUC,
Internationalt Uddannelsescenter (præmieret)
1983 1984

Ulrik Flenings Tegnestue as / Svendborg

1981 1982

Jørn Moesgård as, Grafisk Tegnestue, Århus (freelance)

Skitsearkitekt, bolig- og erhvervsprojekter

Grafisk arbejde, design, tegning og illustration

Uddannelse
1982 1983

Kunstakademiets Arkitektskole, København
Studier i industriel design

1975 1981

Arkitektskolen i Aarhus
Kandidat fra afdeling for bybygning, v/professor Jan W. Hansen/lektor Svein Tønsager

1973 1974

Byggeteknisk Højskole, Horsens
Byggetekniker

Medlemdsskaber
Danske Arkitekters Landsforbund/
Akademisk Arkitektforening
Danske Arkitektvirksomheder
Danske Boligarkitekter

