
FORMA 
VÄSBY 

SJÖSTAD

Var med och skapa 
Sveriges mest hållbara 

stadsdel.

Välkommen att dela med dig 
av tankar och idéer kring  

utformningen av Väsby Sjöstad.
7 oktober kl 14.00–18.00
8 oktober kl 10.30–16.00

Du är också välkommen 
att ta del av redovisningen av 

resultatet av arbetet den
12 oktober kl 18.00–20.00

plats: Messingen, bottenvåningen
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Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • telefon 08-590 970 00

besöksadress: Dragonvägen 86 • Väsby centrum • upplands.vasby.kommun@upplandsvasby.se • www.upplandsvasby.se

Väsby sjöstad är idag namnet på ett arbete 
som pågår i form av en fördjupad översiktsplan 
för att undersöka och utforska möjligheterna 
att hitta utrymme i området till en framtida 
bostadsreserv för Upplands Väsby.

Översiktsplanen har varit ute på remiss och 
ett reviderat förslag kommer att presenteras 
för politiken vid årsskiftet 2011/2012.  

Resultatet av den Community Planning som  
nu bjuds in till kommer också att inarbetas i det 
förslag som ska behandlas politiskt. Allt mate-
rial och underlag i Väsby sjöstad hittills kan du 
hitta på kommunens hemsida.

För mer information om community  
planning i Väsby kan du gå till :
www.upplandsvasby.se/communityplanning



stadsutveckling. Målsättningen är att alla 
invånare känner att de kan bidra till och på
verka hur deras närområde utvecklas – obe
roende av kön, ålder, bakgrund och var de 
bor. Det är viktigt att de som engagerar sig 
och kommer med förslag som sedan realise
ras får både uppmärksamhet och ära för sin 
insats, om de inte vill vara anonyma förstås.

Tillsammans med städernas invånare  
och entreprenörer kan vi skapa mer attrak
tiva stadsmiljöer som bygger på en större 
mångfald av olika verksamheter. Genom att 
platserna utvecklas så ökar tillgänglighet 
både för de boende och för besökare.

Londonbaserade John Thompson & 
Partners är världsledande inom och initiativ
tagare till arbetsmetoden ”Community 
Planning” och har över 20 års erfarenhet 
inom arbete med deltagande planering.

Vi vill att alla ska ha möjlighet att 
engagera sig i Väsbys utveckling. I 
planeringen av vår nya stadsdel Väsby 
Sjöstad, använder vi oss av en helt 
ny dialogmetod kallad ”Community 
Planning”. Nu har du ett unikt tillfäl-
le att träffa och diskutera områdets 
potential med världsledande arkitek-
ter och stadsplanerare inom hållbar 
utveckling. Tillsammans formar vi 
den nya stadsdelen!

 

Om Community Planning

Om Community Planning
”Community Planning” är en etablerad  
planeringsmetod som används i flera olika 
delar av världen. Kärnan i metoden är en 
aktiv samverkan mellan alla de som berörs av 
en planerad förändring, såsom boende,  
verksamhetsutövare, markägare, olika intres
senter och föreningar.

I processen ingår att alla intressenter till
sammans identifierar problem och önskvärda 
förändringar samt bygger upp en idé under 
några koncentrerade dagar för att möta de 
identifierade behoven. Målet är att formulera 
en gemensam vision för det aktuella områ
dets utveckling och en strategi för dess ge
nomförande. Metoden förutsätter att det är 
fristående arkitekter och planerare, utan 
egna intressen i den aktuella sakfrågan, som 
leder processen.

Arbetsmetoden ”Community Planning” är 
utvecklat av John Thompson & Partners, ett 
internationellt team av arkitekter och urbana  
designers som specialiserat sig på placemaking. 
Placemaking innebär att man skapar fysiska 
miljöer – byggnader, platser och områden – 
som är attraktiva och relevanta för dem som 
ska använda sig av dem.

”Community Planning” bygger på ett 
nära samarbete mellan invånare, beslutsfat
tare och politiker kring kreativ och hållbar 

John Thompson
styrelseordförande  
och arkitekt

Charles Champion
ansvarig partner för 
deltagandeplanering

Joachim Eble
arkitekt inom hållbar 
utveckling

Om John Thompson & 
Partners John Thomson 
& Partners har omfattande 
erfarenhet från både den 
offentliga och privata sektorn 
och har levererat framgångs-
rika projekt i Storbritannien, 
Europa, Ryssland, Kina och 
Mellanöstern. Från våra 
kontor i London, Edinburgh 
och Berlin åtar vi oss place-
making-projekt på alla nivåer 
– från storstäder och mindre 
orter, till grannskap, gator och 
design av enskilda fastigheter.

John Thompson & Partners samarbetar bland annat med en av världens främsta arkitekter inom 
hållbar utveckling, Joachim Eble, från Tyskland, som tillsammans med Charles Champion, ansvarig 
partner för deltagandeplanering, också medverkar i Väsby.

För Wasted Space jobbar bland annat John Higson och Marie Eriksson. Förutom omvandlingen av Hornsbruksgatan på söder har de 
många spännande projekt på gång kring deltagarstyrd utveckling. John Higson har också arbetat med Bondens marknad och metoder och 
system för lokal hållbar utveckling.


