
Pressmeddelande 1 juli 2013

Sundbyberg lyfts fram som förebild under Almedalsveckan
Många kommuner kritiseras i debatten för att de bygger för få bostäder. Men det gäller inte Sundbybergs stad. Där planerar
man att bygga 8 100 nya bostäder fram till år 2020.

Under flera seminarier om bostadsbyggande, stadsutveckling och infrastruktur i Almedalen kommer Sundbybergs kommunstyrelseordförande
Jonas Nygren (S) att berätta hur Sundbyberg tar ansvar för regionens tillväxt, och hur man har kommit att bli landets mest expansiva kommun.

− Vi tar vårt ansvar för bostadsbyggandet i regionen. Men vår ambition är att Sundbyberg ska fortsätta utvecklas som stad, och därför är det
minst lika viktigt att bygga ut de allmänna kommunikationerna, skapa förutsättningar för företagande och attraktiva arbetsplatser, och att ha ett
brett kultur- och serviceutbud, förklarar Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg.

Tvärbanans nya Solnagren börjar snart rulla genom staden, Swedbanks huvudkontor flyttar in med 2 500 anställda och centrala Sundbyberg
förtätas med lägenheter och affärslokaler. När Mälarbanans järnvägsspår grävs ner under centrum kan staden bli ett nytt regionalt
resecentrum, samtidigt som stadsdelarna som idag delas i två delar kan bindas samman.

− Jag märker att det finns ett mycket stort intresse för hur vi arbetar i Sundbyberg, och det ska bli roligt att få berätta och diskutera med alla
intresserade under Almedalsveckan, säger Jonas Nygren.

Program

Allt kan inte ske innanför tullarna– hur kan regionala stadskärnorr i Mälardalen skapa tillväxt? – 2 juli
QIMBY! Om kvalitet och kvantitet i stadsbyggandet! – 2 juli
Högt pris för bostadskris – 3 juli
Hur blir din stad en global vinnare? – 4 juli
Växande storstäder - men hur löser vi trafik- och miljöproblemen? – 5 juli
Lyssna på medborgarna så får du en bättre stad! – 5 juli 

https://www.facebook.com/MalardalsradetIAlmedalen
http://www.almedalsveckan.info/event/list/

För mer information, kontakta:
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, 0700-87 53 57, jonas.nygren@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 41 000 invånare. Med närhet till Stockholm city, grönområden, flygplatser och en
stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. 
Välkommen till staden där den är som bäst!


