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Unga berlinare och londonbor ska skissa på SundbybergsUnga berlinare och londonbor ska skissa på Sundbybergs
nya stadskärnanya stadskärna
Sundbybergs stad trendspanar internationellt och arrangerar workshops med unga människor i Berlin och London,
utöver hemmastaden, för att ta fram innovativa idéer för den nya stadskärnan. 

Begreppet kallas Ideathon och är en twist på datavärldens Hackathon som bygger på att unga människor med olika bakgrund
träffas under en heldag för att ta fram innovativa idéer för morgondagens stadsmiljö. Det första Ideathonet ska hållas i
Marabouparken i Sundbyberg lördagen den 28 mars och därefter följer Berlin och London längre fram i vår. Syftet är att ta
tillvara unga människors idéer om urban design och gatuliv när järnvägen som går genom centrala Sundbyberg ska grävas
ner och läggas i en tunnel.
– Vi ser dessa Ideathons som ett sätt att trendspana och vi vill inspireras av tankesätt och fenomen som existerar också
utanför Sveriges gränser, säger stadsbyggnads- och exploateringschef Catherina Fored. 

Idétävling pågår parallellt
Parallellt med tre Ideathon-workshops arrangerar Sundbybergs stad idétävlingen Ung C Sundbyberg som riktar sig till unga
människor mellan 16 och 26 år, i Sverige men också internationellt. Där är målet att engagera 15 000 unga människor att
skapa, tycka och rösta på idéer som morgondagens urbana miljöer kan innehålla. Vinnaren tilldelas 25 000 kr. Sundbybergs
stad samarbetar med innovationsbyrån Shuhuu i idéarbetet. Information om tävlingen finns på ung.csundbyberg.se. 

Bakgrund ny stadskärna 
Regeringen gav i april 2014 Trafikverket uppdraget att bygga ut Mälarbanans sträckning mellan Kallhäll och Tomteboda från
två spår till fyra. Sundbyberg har bidragit till finansieringen av nedgrävningen och får därmed ta över mark motsvarande fyra
fotbollsplaner ovanpå tunneln. Ett omfattande planeringsarbete kommer att pågå de närmaste tre åren med tunnelbyggandet,
ett nytt resecentrum och den nya stadskärnan. Byggstart planeras till 2019 och arbetet beräknas vara klart 2025.

För mer information, kontakta: 
Catherina   Fored, stadsbyggnads-   och exploateringschef, 08-706 81 84, catherina.fored@sundbyberg.se    
Fredrik   Holmberg, projektkommunikatör,   08-706 65 67, fredrik.holmberg@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 44 000 invånare. Med närhet till Stockholm city,
grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till årets
tillväxtkommun 2014. Välkommen till staden där den är som bäst!


