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Nobelpristagarna i fysik besökte Nod i 
Kista 
 
Idag den 9 december besökte nobelpristagarna i fysik, LED-
lampans skapare Hiroshi Amano och Shuji Nakamura, det nya 
Nod i Kista. På plats träffade de arrangörerna Kista Science 
City AB och besökte Nods unika gymnasieskola SSIS 
(Stockholm Science and Innovation School). Besöket var ett av 
fyra stopp under Nobelpristagarnas besök i Kista Science City. 
 
 
– Vi är glada över och ödmjuka inför att nobelpristagarna väljer att besöka Nod under 
sitt Sverigebesök. Nod har sedan invigningen i oktober attraherat många innovativa 
företag som nu sitter grannar med utbildning och forskning. Nobelpristagarnas besök är 
ett starkt kvitto på Nods ställning som Sveriges nya mötesplats för kreativitet och 
innovation, säger Ingalill Berglund, vd på Atrium Ljungberg, som äger, utvecklar och 
förvaltar Nod. 
 
I Nod besökte nobelpristagarna SSIS (Stockholm Science and Innovation School) där 
de samtalade med eleverna och träffade skolans rektor Patrick Vestberg. SSIS är en 
unik kommunal gymnasieskola med fokus på teknik, innovation och entreprenörskap. 
Skolan har nära samarbete med KTH och Stockholms universitet samt branschjättarna 
Ericsson, Microsoft, IBM, Intel och Tata Consultancy Services. 

 
Vidare under besöket i Kista Science City åkte pristagarna till Ericsson Studio, Kista 
bibliotek samt fick uppleva ett interaktivt drama av RATS Teater under sin 
tunnelbaneresa tillbaks mot Kungsträdgården. 
 
– Det är naturligtvis ett hedrande besök för Kista Science City och väldigt roligt att få 
vara värd i det här sammanhanget. Det är även en påminnelse om det stora 
internationella intresset för Kista som Europas främsta ICT-kluster, säger Thomas 
Andersson, vd Kista Science City AB. 
 
Imorgon den 10 december delas Nobelpriset i fysik 2014 ut i Stockholms stadshus. 
För mer information om kommande events och aktiviteter i Nod besök www.kistanod.se 
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Nobelpristagare i fysik 2014: 
 
Hiroshi Amano, japansk medborgare. Född 1960 (54 år) i Hamamatsu, Japan. Fil.dr 
1989 vid Nagoya University, Japan. Professor vid Nagoya University, Japan. 
 
Shuji Nakamura, amerikansk medborgare. Född 1954 (60 år) i Ikata, Japan. Fil.dr 1994 
vid University of Tokushima, Japan. Professor vid University of California, Santa 
Barbara, CA, USA 
 
Isamu Akasaki, japansk medborgare. Född 1929 (85 år) i Chiran, Japan. Fil.dr 1964 vid 
Nagoya University, Japan. Professor vid Meijo University, Nagoya och Distinguished 
Professor vid Nagoya University, Japan. 
 
 
 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att utvecklas och 

växa. Våra projekt på svenska tillväxtmarknader visar att vi tänker annorlunda i en konservativ bransch. Sickla i Nacka, Nod i Kista, 

Gränby Centrum i Uppsala och Mobilia i Malmö är exempel på hur våra medarbetare, tillsammans med omvärlden, skapar nya 

moderna mötesplatser för arbete, shopping, fritid, kultur, service och utbildning. 

www.atriumljungberg.se 

 

Kvarteret Nod har byggts för att vara en attraktiv plats för alla som bor, arbetar och verkar i Kista. Visionen är att Nod ska vara 

Sveriges främsta mötesplats för innovation och kreativitet. Här ska människor och företag med olika kompetenser mötas och växa 

tillsammans. Nod är platsen där nya idéer och verksamheter föds och utvecklas. Spännande arkitektur med generös takhöjd, 

förstklassiga material och smarta funktioner bidrar till att skapa det bästa möjliga kontoret.  

www.kistanod.se 
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