
Nya gatan – nu får Nackaborna rita sina hus!
Till och med oktober pågår en dialog med Nackaborna. Vi vill veta hur de som bor och vistas i Nacka tycker att husen ska se ut när
vi bygger stad

För att illustrera detta har vi skapat Nya gatan i Vikdalsrondellen. De sex meter höga husfasaderna är exempel på utformningen
och början till en inspirationsgata. 

Alla kan skicka in förslag och Nackaborna kommer därefter att rösta fram sina favorithus. En jury kommer därefter att utse några
finalister som monteras upp som husfasader på Nya gatan. Slutresultatet kommer att bli en rolig mix av byggnader som
Nackaborna vill se i vår stad. Sista datum att skicka in förslag är den 31 oktober.

Läs mer om tävlingsvillkoren här

Platsen för Nya gatan är vald med tanke på det är en möjlig första etapp i byggandet av centrala Nacka. År 2030, när tunnelbanan
är utbyggd, kommer centrala Nacka ha utvecklats till en tät och attraktiv stadsdel, med drygt 4 000 nya bostäder och 6-8000
arbetsplatser.  Samråd om ett programförslag är planerat till senhösten. Nya gatan är ett sätt att illustrera Nacka stad på ett
spännande och lekfullt sätt och samtidigt föra ett samtal med Nackaborna kring de nya bostäderna.

Nya gatan är en del av Konsten att skapa stad, ett projekt som utforskar hur konst, kultur och kreativ kompetens kan fungera som
resurser stadsutvecklingsarbetet. Konsten att skapa stad finansieras med ekonomiskt stöd av VINNOVA. 

Läs mer om Nacka stad
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/nackabyggerstad/Sidor/default.aspx

För mer information, kontakta 
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