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En dag för
Flemingsberg

En fest för hela familjen!

Lamix

Vinnare ”Framtidens
artist” P3 Guld
2018!

Jompa

Hiphopsagor för
de yngsta

Artister
Foodtrucks
Kafé
Loppis
Klättervägg
Alien Bike
Ansiktsmålning
Testa din hälsa
Utställningar
Cirkusskola
Konst- och
kulturvandring

Se och tyck till om

framtidens
Flemingsberg

Välkommen 1/9
kl 11.00 - 16.00
Ebba Bååts torg,
Flemingsberg

Gratis aktiviteter för hela familjen
ÖPPET HUS PÅ SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT
Södertörns tingsrätt har öppet hus
kl. 11.00-16.00, se programmet för hålltider.
Under hela dagen finns det möjlighet att
prata med medarbetare från tingsrätten,
nämndemän och vittnesstödjare.
På programmet: fråga domaren, tipspromenad, filmvisning. Biljetter till rättegångsspelen
delas ut i entrén. Alla besökare måste gå
igenom tingsrättens säkerhetskontroll.

Foto: Patrik Svedberg.

TESTA ALIEN BIKES, KLÄTTERVÄGG, BADMINTON OCH BASKET
Under dagen kommer du kunna klättra klättervägg, cykla på annorlunda cyklar, Alien Bikes, prova på
att spela badminton, basket, gå i cirkusskola, lära dig teckna serier och mycket mer. Allt händer på
Ebba Bååts torg eller i Fleminghallen.

Kom
och träffa
byggaktörerna
Möt byggaktörerna som tillsammans
utvecklar Flemingsberg: Brabo
Stockholm AB, D. Carnegie & Co,
HEBA Flemingsberg AB,
Huge Bostäder, Riksbyggen,
Skanska Sverige AB.

En dag för Flemingsberg
–en fest för hela familjen
Nu händer det mycket spännande i Flemingsberg. Vi firar med en familjefest för alla med
uppträdande av stjärnskottet Lamix och hiphop-sagor med Jompa för de yngre.
Kom testa vår klättervägg, cykla ”Alien bike” och
fynda på loppis. Kliv in i Fleminghallen och testa
badminton eller basket. Ta familjen på lunch vid en av
de foodtrucks som finns på plats under hela dagen.
En dag för Flemingsberg arrangeras för andra året
i rad som en mötesplats för alla nyfikna på utvecklingen av området.
Här möter du dina grannar som bidrar till utvecklingen av Flemingsberg. Kika in i en av Sveriges
största domstolar: Södertörns tingsrätt. Delta i rättegångsspel och möt tingsrättens domare. Provsitt en
polisbil och ställ frågor till polisen på plats.

Besök friskvårdsanläggningen Medfit som både är en
primärvårdsmottagning och en av Stockholms största träningsanläggningar.
Möt även representanter från de fem högskolor
och universitet som tillsammans bildar Campus
Flemingsberg. Ett unikt campus med cirka 17 000
studenter.
Ta chansen att ge din syn på utvecklingen och
dela med dig av förslag på förbättring. Både
Trafikverket och Huddinge kommun finns på plats
för att visa planer på utvecklingen och lyssna till dina
åsikter. Visste du till exempel att det planeras ett

nytt, stort resecentrum i Flemingsberg, med
cykelgarage för cirka 3 500 cyklar?! Passa på att
fråga kommunens representanter allt om framtidens
Flemingsberg. Dessutom finns byggaktörerna som
utvecklar Flemingsberg på plats.
Välkommen!
En dag för Flemingsberg
Lördag 1 september 11-16
Plats: Ebba Bååts torg, Flemingsberg

En dag för Flemingsberg
Öppettider 11-16, lördag 1 september
PÅ SCENEN:

Vinnare
P3 Guld
2018

JOMPA, kl 12.00
JOMPA turnerar Sverige runt med en fartfylld föreställning av
genusmedvetna musiksagor om bland annat vänskap, trafikregler
och att våga ta sin egen väg. Show för barn från 4 år.
						
Lamix, kl 15.00
Hiphopstjärnan Lamix spelas flitigt på radio och nu ser du honom
på scenen i Flemingsberg.

Lamix: se framtidens artist

ÖVRIGA AKTIVITETER:

Hiphopstjärnan Lamix belönades med utmärkelsen Framtidens artist under P3 Guld
2018. Lamix gjorde sitt intåg på hiphop-scenen år 2015 med låten ”Si Ingenting” – en
remix av norska rapparen Kamelens låt med samma titel. Med förra sommarens
stora hit ”Hey Baby” skrev han in sig som en självklar del av framtidens hiphopscen.
Under En dag för Flemingsberg kan du se honom live på scen. PÅ SCEN KL 15.00

• Öppet hus på Södertörns tingsrätt, kl. 11.00-16.00
Varje hel timme med början kl. 11.00: guidad visning av
tingsrättens lokaler samt visning av säkerhetssalen.
Rättegångsspel brottmål: 11.30 och 13.30, rättegångsspel
familjemål: 12.30 och 14.30.
Mer info i tingsrättens egen ruta.
• Stadsvandring genom Flemingsberg med Stockholms läns
museum, kl 13.00-14.00. Samling vid museets monter i Huddinge
kommuns och Stockholms läns museums tält.

Hiphopsagor
för de yngsta

• Visning av Forenom lägenhetshotell, kl 13.00 och 15.00
• Öppen cirkusskola med Kulturskolan, kl 13-16 i Fleminghallen.
Rekommenderad ålder 11-16 år men alla är välkomna att prova.

Efter två populära barnalbum
”Hiphop Sagor” och ”Alltid
Kalas!”, mängder av musikvideos och en rikstäckande
turné så är JOMPA mer i
farten än någonsin och
garanterar en unik, lärorik
och svängig show!
Show för barn från 4 år.
PÅ SCEN KL 12.00

• Kom till Kultur- och fritidsförvaltningens monter kl 12-15
och teckna serier med serietecknarna Astrid och Malin från
Seriestorm.
• Rita ditt drömhem med Skanska och vinn Lego!
Tävling för barn upp till 12 år.
• HEBA bjuder på popcorn och berättar om lägenheterna i
Flemingsbergsdalen.
Plus: klättervägg, cykla alien bikes, ansiktsmålning,
testa din hälsa hos Medfit, utställningar och stor loppis
med både kläder och prylar!
					

TID OCH PLATS:

FOODTRUCKS OCH FIKA
Två foodtruck, Pizza Popolo med sin vedugnspizza och Babas Burger, kommer att vara på
plats hela dagen. Förutom mat så kan du
självklart köpa kaffe och nybakta godsaker av
Bröd & Salt.

!

Vill du vara med och lämna underlag för utvecklingen av Flemingsberg?
Då är du välkommen att delta i en av våra fokusgrupper. Besök oss under
En dag för Flemingsberg så berättar vi mer. Som tack för ditt deltagande
får du 2 biobiljetter efter genomfört uppdrag.
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Tyck till om
framtidens Flemingsberg

Ebba Bååts torg,
Flemingsberg
Öppettider 11-16,
lördag 1 september

Södertörns
högskola

Hitta hit:
Ta pendeltåget till Flemingsberg,
utgång Södra. Eller buss till
någon av hållplatserna Hälsovägen, Södertörns högskola,
Blickagången, Kvarnängsvägen,
Visättra eller Huddinge sjukhus.

RÖSTA PÅ DIN FAVORITBYGGNAD
Lägg din röst i tävlingen Huddinges byggnadspris 2018. I år deltar fem nybyggda projekt
som du kan välja bland.
Läs mer på huddinge.se/byggnadspriset.

Ebba Bååts
torg
Flemingsberg
station

MÖT OSS SOM UTVECKLAR FLEMINGSBERG
Byggaktörer, Trafikverket, Campus Flemingsberg,
lokalsamhället och många fler kommer att vara
på plats. Vi från Huddinge kommun kommer
självklart att vara där, så kom och ställ frågor
om Flemingsberg eller annat du undrar över.
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Huvudstråk
Spårväg syd
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Stockholm South
Business District
Flemingsberg ska gå från en
regional kärna till en internationell affärs- och forskningshubb,
Stockholm South Business District,
med tyngdpunkt i området runt
Flemingsbergs station.
Målet är ett ledande internationellt affärsdistrikt med plats för
50 000 arbetande, 50 000
boende och 50 000 besökare.
Vi utvecklar detta tillsammans
med ett flertal olika fastighetsaktörer. Flemingsberg blir platsen
där kunskap och kreativitet sammanförs med näringsliv, boende
och besökare, för att skapa hållbar
tillväxt i en öppen och inbjudande
livsmiljö.
• Plats för 50 000 arbetande,
50 000 boende och 50 000
besökare
• Ambitiös arkitektur med
höga, hållbara hus
• Ett levande stadsliv dygnet
runt
• Hotell och konferensanläggning
• Fler restauranger, caféer,
kultur och shopping

SKALA 1:500 (A1)

Björnkulla

Flemingsbergsparken

Hälsovägen

Campus Flemingsberg

Visionen för det framtida
Björnkulla är att skapa en plats
mellan skogen och världen. Ett
område som kompletterar det
övriga alltmer urbana Flemingsberg. Björnkulla ska erbjuda en tät
men hemtrevlig stadsmiljö med en
blandning av bostäder och möjlighetet till aktiviteter. Med barnperspektivet som motor ska här finnas
plats för lek, lärande, avkoppling,
aktiviteter och inspiration för alla
åldrar. En samlande stadsgata genom området kommer knyta samman Björnkulla med omgivningen.
• Nya bostäder när den vilda
naturen
• Byggs med barnperspektivet
som motor
• En stadsgata som huvudstråk
för i första hand bussar,
gång- och cykeltrafik
• Nytt centrum som viktig
mötesplats
• Tydliga entréer till Flemingsbergsskogen och generöst
med gröna parker och stråk

Nu rustar vi upp Flemingsbergsparken och gör det till en ännu bättre
mötesplats där du kan leka, grilla,
träna eller bara ta det lugnt.
Tillsammans med Flemingsbergsborna har vi bollat önskemål och
förslag, och nått fram till en park
med plats för alla. I parken hittar
du bland annat grillplatser,
pingisbord, bouleplan, picknickbord, utegym, scen, lekplats och
pulkabacke. Flemingsbergsparken
ska invigas sommaren 2019.
• Nya stråk med belysning för
att öka tryggheten
• Utsiktspunkter och gläntor
med picknickbord och
grillplatser
• Upprustad scen med
väderskydd
• Nytt parktorg för att mötas,
grilla, sporta, leka eller
evenemang

Under 2019 startar vi bygget av
cirka 800 nya bostäder, två förskolor och fler lokaler längs Hälsovägen. Här växer nya flerfamiljshus
upp med plats för service och handel i bottenplan. Vi skapar också
nya gröna stråk och torg bland
bostäderna, samt fler ingångar till
den nyrustade Flemingsbergsparken. Hälsovägen ska bli en aktiv
stadsgata, med gott om plats för
gående och cyklister, och förberedd för Spårväg syd.
• Cirka 800 nya bostäder,
hälften hyresrätter, hälften
bostadsrätter
• Varierat boende för olika
åldrar
• Två nya förskolor med plats
för totalt cirka 240 barn
• Nya entréer till Flemingsbergsparken
• Hälsovägen blir en stadsgata
ett generöst gång- och cykelstråk, två nya torg och lokaler
i bottenvåningarna

Campusområdet har utvecklats
kraftfullt de senaste åren. Bland
tillskotten finns nya övningslokaler
för polisutbildning, och de nybyggda forsknings- och utbildningsbyggnaderna Neo och Technology
for Health. Nyligen byggdes cirka
450 forskar- och studentbostäder
längs Alfred Nobels Allé. Snart
får de sällskap av ytterligare 450
stycken, i angränsande kvarter.
Studentboende byggs även längs
Hälsovägen. Fler lokaler för forskning- och utbildning planeras tillsammans med en helt ny entré till
campusområdet från Huddingevägen till Alfred Nobels Allé.
• Ytterligare 450 nya
studentbostäder längs
Alfred Nobels Allé
• Ny förskola planeras på
campusområdet
• En ny entré från Huddingevägen

• Pulkabacke för vinterns lekar

En dag för Flemingsberg arrangeras av Huddinge kommun i samarbete med:
Brabo Stockholm AB, Campus Flemingsberg, D. Carnegie & Co, HEBA Flemingsberg AB, Huge Bostäder, Kvinno-och tjejjouren Huddinge, Medfit AB,
Min Syster, Skanska Sverige AB, Stockholms läns museum, Svenska kyrkan i Flemingsberg, Södertörns högskola, Södertörns tingsrätt och Trafikverket.
huddinge.se/endagflemingsberg

