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Staden ska fånga sundbybergarnas berättelser när VästraStaden ska fånga sundbybergarnas berättelser när Västra
Ursvik planerasUrsvik planeras
Byggnationen av Västra Ursvik kommer att innebära en 15-procentig ökning av dagens invånarantal i Sundbyberg.
Det gör Ursvik som helhet till ett av landets största bostadsprojekt. För att ta tillvara sundbybergarnas engagemang
kring stadsdelens utformning så möter kommunen medborgarna. På cykel.

En blomsterprydd cykel med en husmodell på cykelsläp kommer att möta sundbybergare på åtta platser i staden mellan den
19:de till 29:de augusti.
– Vi kommer att cykla runt till olika platser i staden för att möta våra invånare och lyssna till deras idéer och berättelser om
området, säger Sara Johansson, en av områdets planarkitekter. Vi kommer även att fånga upp deras synpunkter på
planeringen.

Önskar spontana möten
Initiativet till att söka upp och möta medborgare stämmer väl överens med Sundbybergs stads värdegrund att vara ”nära”.
– Genom att cykla och möta människor i spontana sammanhang får vi in fler tankar och synpunkter än vad vi får med bara
traditionella metoder. Vi är övertygande om att ett brett engagemang skapar ännu bättre lösningar för en såväl miljömässigt
som ekonomiskt och socialt hållbar stadsdel, säger Sara Johansson.
Den 15 september tar nästa fas i planeringen vid, då analyseras förslagen och de som lämnat sitt medgivande, får sina
berättelser publicerade på Västra Ursviks blogg.

Stormöte med guidad promenad i området
Sundbybergs stad kommer också bjuda in till samråd med ett stormöte den 31 augusti, Ursviks projektkontor, Ladugårdsgatan
27, kl.13.00-16.00 som även inkluderar en guidad promenad genom området samt visning av en modell av stadsdelen.
Modellen kan även ses på samma plats den 26 augusti kl. 16.00-20.00.

På dessa platser möter Sundbybergs stad medborgare på cykel

För mer information, kontakta: 
Sara Johansson, planarkitekt, 08–706 85 54, sara.johansson@sundbyberg.se
Fredrik Richard, pressansvarig, 08–706 85 75, fredrik.richard@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 43 000 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!


