
Stadsutvecklingsprojekt ny stadskärna

Hustaken får liv i framtidens SundbybergHustaken får liv i framtidens Sundbyberg
Ett levande stadsliv med restauranger uppe på taken. Det är ett av elementen till framtidens stadskärna som vinnarna
har tagit fasta på i idétävlingen Ung C Sundbyberg, när järnvägen grävs ner i centrum.

Det vinnande bidraget är ett heltäckande förslag för stadskärnan som innehåller mötesplatser både på mark- och taknivå.
Upphovspersonerna till förslaget ”Sundbybergs hjärta” ser framför sig en utomhusbio och en stor park som kan inrymma
sportevenemang, en fontän som blir isbana på vintern och en ”Food court” på taken vid intilliggande hus samt en stor inglasad
lekplats.

Det är en grupp om sju ungdomar från Sundbyberg som tog hem segern i den första deltävlingen. 
– Det vinnande förslaget använder ytorna kreativt och effektivt för att skapa ett levande stadsliv, både på marken och uppe på
taken under årets alla årstider, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) som är tävlingsjuryns ordförande. 

Idéförslag del av stadsplaneringen
På andra plats kom bidraget ”Uppe bland molnen” som föreslår en stor park med hus uppe i träden och på tredjeplatsen
placerade sig förslaget ”Park Fagerberg” med fokus på en park för aktiviteter och rörelse. 
– Vi är väldigt glada för alla fina förslag vi fick in i denna första deltävling där vi fokuserade på hur unga vill bo och leva i
framtidens Sundbyberg, säger stadsbyggnads- och exploateringschef Catherina Fored. Samtliga bidrag kommer att utgöra
underlag i det arbete som pågår för att ta fram ett programförslag till Sundbybergs nya stadskärna.

Deltävling två startar 13 maj
Den 13 maj startar den andra och sista deltävlingen med temat ”Framtidens kreativa och flexibla arbete” som också vänder sig
till unga människor mellan 16 och 26 år. Deltävling två pågår till den 7 juni.

Bakgrund idétävlingen 
Järnvägen som går genom centrala Sundbyberg ska grävas ner år 2019 och läggas i en tunnel, vilket kommer frigöra ytan av
fyra fotbollsplaner i stadskärnan. I stadsbyggnadsprojektet C Sundbyberg är delaktighet och dialog framgångsfaktorer. Därför
arrangeras en idétävling som riktar sig till unga mellan 16 och 26 år. Syftet är att ta tillvara ungas idéer om urban design och
gatuliv i Sverige, men även internationellt.

För mer information, kontakta:

Jonas   Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, 08-706 80 70, jonas.nygren@sundbyberg.se    

Catherina   Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef, 08-706 81 84, catherina.fored@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!


