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Hur är ditt 
Sundbyberg  
år 2030?
Sundbybergs stad håller på att  
ta fram en ny vision för år 2030.  
Visionen ska säga hur vi vill att  
Sundbyberg ska vara i framtiden!

Vi vill se Sundbyberg som en levande och nytänkande kommun 
där vi utvecklar saker tillsammans. Vi undrar hur du vill att Sund-
byberg ska utvecklas, hur ska det vara att leva i Sundbyberg år 
2030? Hur är ditt Sundbyberg? 

Nu genomför vi en dialog och vill gärna höra vad du tänker!

Träffa oss här: 

• 15 maj – Ursviksdagen

• 26 maj – Vårmarknaden i Sundbybergs centrum,  
vi finns på Sturegatan

• 2 juni – Visionskväll i Signalfabrikens bibliotek,  
kl. 18:00-20:00 

• 6 juni – Nationaldagsfirandet på  
Golfängarna i Sundbyberg

Läs mer och lämna dina idéer på sundbyberg.se/vision2030



Varför en ny vision? 
Sundbybergs stads nuvarande vision 
togs fram år 2008. Mycket har hänt  
sedan dess och ännu mer kommer  
hända framöver. Staden utvecklas 
ständigt. Exempelvis bodde det år 2008 
36 000 personer i Sundbyberg, i dag 
bor det 46 000 här och enligt prognoser 
från år 2015 år kommer vi vara över  
70 000 sundbybergare senast år 2030! 

Samhället förändras i snabb takt.  
Invånarnas behov, intressen och 
förväntningar på oss som kommun för-
ändras hela tiden. Vi som kommun ska 
vara en del i utvecklingen och erbjuda 

den service och de tjänster som våra 
medborgare förväntar sig. En ny vision 
är ett verktyg för att tillsammans skapa 
ett bättre Sundbyberg för alla som bor, 
vistas och verkar här. 

Den nya visionen förväntas antas 
av kommunfullmäktige under  
hösten 2016.

Sundbybergs nuvarande vision för  
år 2020 är följande: 

”Sundbyberg – där staden är som bäst. 
Både storstad och natur
med plats för mänskliga möten.” 
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Sundbyberg år 2030? 
Vi vill se Sundbyberg som en levande och nytänkande 
kommun där vi utvecklar saker tillsammans. 

Levande
Sundbyberg ska vara en levande stad 
där alla människor trivs. Sundbyberg 
2030 är en hållbar, sprudlande och 
trygg stad fylld av människor. Det finns 
många platser att träffa sina vänner på 
eller arenor för att möta nya. 

Människor i olika åldrar, med olika 
bakgrund och med olika livsstilar befol-
kar staden. Sundbyberg är staden där 
det alltid händer något, det finns rörelse 
och puls. 

Sundbyberg ska vara en plats där 
man kan leva hela livet och växa som 
människa. Stadslivet med all tänkbar 
service samsas med spännande gröna 
oaser. Det finns ett liv mellan husen i 
hela Sundbyberg. 

Nytänkande 
Sundbyberg ska vara en modig, kreativ 
och nytänkande stad som vågar testa 
nytt. Genom att vara kreativ och våga 
testa nya idéer kommer vi bättre kunna 
möta alla de utmaningar vi står inför. 
Vi vet i dag inte hur samhället kommer 
utvecklas de närmaste 15 åren så det 
gäller att vara flexibel och vara en del av 
utvecklingen. 

Vi tar vara på goda idéer från såväl 
medborgare som medarbetare,  
är nyfikna och vågar testa och lär av  
våra misstag. 

Tillsammans 
Sundbyberg ska vara en stad där vi löser 
våra utmaningar tillsammans. Genom 
samarbete och samverkan skapar vi 
goda förutsättningar att lösa våra utma-
ningar och vi kan också komma fram till 
helt nya idéer tillsammans. Det handlar 
om att samarbeta mer inom stadens 
organisation och att samarbeta med 
många olika aktörer i samhället. Stora 
som små. Dialog och ett medskapande 
förhållningssätt blir en princip för  
vårt arbete.

Hur vi möter och bemöter våra med-
borgare och omvärld är avgörande för 
vår framgång. Genom att vara medska-
pande så utvecklar vi oss.  

Hur tänker du?
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