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Sammanfattning tidiga dialoger gällande Sundbybergs Nya
stadskärna
Framtidsdialogen
Framtidsdialogen Sundbybergs nya stadskärna syftade till att ta fram övergripande
riktlinjer för centrala Sundbybergs utveckling.
Dialogen pågick från oktober 2013 till mars 2014.
Framtidsdialogen nådde en bred målgrupp. Merparten av synpunkterna kom från
medborgare. Flera medborgare uttryckte önskemål om parkstråk, torg, mötesplatser och
aktivitetsytor i den nya stadskärnan. Medborgare efterfrågade också arkitektonisk
variation och en blandning av olika verksamheter i den nya stadskärnan. Att blanda
bostäder och arbetsplatser samt att bevara och förstärka det unika butiksutbud som finns
i centrala Sundbyberg idag framhölls som eftersträvansvärt.
Medborgare poängterade också betydelsen av att begränsa genomfartstrafiken i centrala
Sundbyberg. Det inkom även önskemål om utvecklad gång- och cykeltrafik med förslag
på cykelbanor, cykelgarage och dylikt. Flera invånare betonade vikten av att våga bygga
innovativt, samtidigt som betydelsen av att bevara den gamla industristaden och den
känsla av olika tidsepoker som lever i Sundbyberg framhölls.
Även fastighetsägare inkom med ett flertal synpunkter. Flera framhöll betydelsen av
goda kommunikationer till omkringliggande kommuner och Stockholms innerstad för
verksamhet och handel. Fastighetsägare efterfrågade bebyggelse som skapar variation i
stadens gestaltning och vilka människor som rör sig i staden. Flera fastighetsägare
betonade, precis som flera medborgare, betydelsen av att förlägga aktivitetsytor ovanpå
överdäckningen.
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Ung C Sundbyberg
Dialogen Ung C Sundbyberg syftade till att engagera ungdomar i åldrarna 16-26 år att
komma med idéer inför framtagandet av planprogrammet angående centrala
Sundbybergs framtida utveckling. Dialogen tog form som en idétävling med två
deltävlingar. Under den första deltävlingen lämnades bidrag in i form av konceptförslag
för utformning. Deltävling två behandlade hur de deltagande personerna tror att
Sundbyberg ser ut 2030. Det fanns ett antal återkommande teman bland de
inkommande konceptidéerna. Till exempel efterfrågades aktivitetshus som kan husera
flera olika verksamheter. Olika former av aktivitetsytor efterfrågades, bland annat ytor
för olika typer av sporter, utebio, utegym, odling, skatepark och möjlighet till
medborgarkonst. Ungdomarna uttryckte, liksom deltagarna i Framtidsdialogen,
önskemål om varierade verksamheter i den nya stadskärnan. Vidare inkom önskemål om
parker och grönska som är integrerad i stadsmiljön. Betydelsen av bostäder för olika
målgrupper med varierande socioekonomisk situation framhölls. Containerhus, flytande
modulhus på Bällstaån, studentboende, etc. efterfrågades. Majoriteten av deltagarna i
idétävlingen föreställde sig att Sundbyberg kommer att vara ett centrum för innovation
och entreprenörskap i framtiden. Deltagarna såg framför sig flexibla arbetsplatser och
kontorslokaler där mängder av olika verksamheter samverkar och delar på yta och
erfarenhet.
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