
 

 

 

Pressmeddelande och inbjudan till informationsmöte 2 februari på Rinkebyskolan 

Rötterna i Rinkeby – SISAB utlyser idétävling 

 

Hur kan skola och närmiljö utvecklas för att lyfta en stadsdel? SISAB lanserar en 

idétävling med målet att samla in förslag som kan bidra till att främja en 

miljömässig och social hållbar utveckling i stadsdelen Rinkeby, med skolan i 

centrum. 

– Med tävlingen Rötterna i Rinkeby vill vi lyfta skolans möjlighet att påverka ett 

område. Hur kan vi förstärka det som är bra och samtidigt hitta nya sätt för att skapa 

skolan mitt i byn, en självklar samlingspunkt att vara stolt över, säger Olle Burell (S), 

skolborgarråd och SISAB:s ordförande. 

 

Målsättningen med tävlingen är att inspirera till diskussioner om vilken roll skolan 

och dess närmiljö kan spela för att påverka utvecklingen i en stadsdel. Diskussioner 

som förhoppningsvis kan leda till konkreta utvecklingsprojekt i Rinkeby och i 

förlängningen andra delar av Stockholm. 

 

– För SISAB:s del är detta ett nytt grepp. Vi tror att det finns massor av goda idéer och 

viktiga erfarenheter som hittills saknat ett forum för att komma fram. Det kommer att 

bli väldigt spännande att få ta del av alla förslag vi får in, säger Claes Magnusson, vd 

för SISAB och en av de nio som utgör juryn för tävlingen. 

 

Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter och är öppen för alla. 

Prissumman är 1,5 miljoner kronor, som fördelas mellan de vinnande bidragen. 

 

Fredag 2 februari klockan 14 hålls ett informationsmöte om tävlingen i 

Rinkebyskolans aula, Rinkebystråket 53. Medverkande: Olle Burell, SISAB, 

Sveriges arkitekter och Martin Malmberg, rektor för Rinkebyskolan. 

 

Mer information om tävlingen och hela programmet finns på: 

https://www.arkitekt.se/tavling/sisab-soker-hallbara-ideer-morgondagens-rinkeby/ 

 

För mer information, kontakta: 

 

Ömer Oguz 

Pressekreterare för Olle Burell  

mobil: 076-122 92 34,  

mejl: omer.oguz@stockholm.se 

Thomas Bergsell 

Pressansvarig SISAB 

tel: 08-508 470 10, mobil: 076-124 32 88, 

mejl: thomas.bergsell@sisab.se 

 

https://www.arkitekt.se/tavling/sisab-soker-hallbara-ideer-morgondagens-rinkeby/


 

  

 

 

Agenda till informationsmöte om 
idétävlingen ”Rötterna i Rinkeby” 

 

Tid & plats 
Fredagen den 2 februari, kl. 14:00-15:00 

Rinkebyskolan, Kulturarenan, Rinkebystråket 53 

Agenda 
Moderator: Jacob Landin, kommunikationschef SISAB 

Målgrupp: arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och 

landskapsarkitekter 

 

14:00-14:02 Jacob Landin 

  Hälsar välkommen till alla på plats och till dem som 

medverkar via livesändning. 

 

14:02-14:05 Olle Burell (S), skolborgarråd och styrelseordförande SISAB 

Syfte och målsättning med idétävlingen ”Rötterna i Rinkeby”. 

 

14:05-14:20 Anni Björkskog, arkitekt SISAB 

Vad är en allmän idétävling? Vilka kan delta?  

 

14:20-14:30 Claes Magnusson, VD SISAB 

  Skolans lokaler – en värdefull resurs för förändring. 

 

14:30-14:40 Martin Malmberg, rektor Rinkebyskolan 

  Rinkebyskolan – en skola med outnyttjade hållbara möjligheter. 

 

14:40-14:50 Julia Hertzman, processledare Sveriges Arkitekter 

  Genomgång av tävlingens tekniska bestämmelser. 

 

14:50-14:55 Jacob Landin 

  Informationsmötet avslutas. 

 

Övrig information 
Till mötet bjuder SISAB på kaffe och semla. Evenemanget kommer att 

livesändas på SISAB:s Facebook 

www.facebook.com/SkolfastigheteriStockholmAB. 

 
 

http://www.facebook.com/SkolfastigheteriStockholmAB

