Välkommen till vår arena för samverkan
inom hållbar stadsutveckling
I Barkarbystaden erbjuder
Barkarby Science
en unik arena för att innovera, testa och
samarbeta kring hållbara lösningar för
framtidens stad

BARKARBY SCIENCE ÄR ETT PRIVATÄGT AKTIEBOLAG, DETTA
ÄR VÅRA DELÄGARE OCH SAMARBETSPARTNERS

BARKARBY SCIENCE jobbar för:
• Hållbar stadsutveckling kopplat till innovation
• Vi driver projekt inom våra programområden
– Cirkulära
– Attraktiva
– Klimatsmarta staden
– Framtidens mobilitet
• Möjliggöra genomförandet av Agenda 2030
• Kunskapsuppbyggnad & Informationsspridning

Vi som jobbar här;
VD - Sophia Sundberg
Är stolt Järfällabo sedan 20 år tillbaka,
Sophia skapar lyskraft genom sin nyfikenhet,
sitt nätverk och sin goda förmåga att
kommunicera, En av Sophias många
specialiteter är att sammanföra rätt
människor, sätta igång saker och att få dem
gjorda. Sophia är en uppskattad talare på
och har ett enormt nätverk. Internationellt
arbetar hon med klimatneutrala och hållbara
frågor bl.a. genom Clubhouse. Sophia gillar
verkligen hydroponisk odling och precis som
den person hon är - alla pollinatörer.

Vi som jobbar här;
Projektledning, samordning,
koordinering - Lise-Lotte Herrfall
Utbildad Affärsutvecklare som kom i kontakt
med Sophia genom gemensam bekant på
LinkedIn. Lise-Lotte är en storyteller som
gillar att se människor växa och känna sig
trygga. Kunskap är den största möjligheten
till förändring och Lise-Lottes
utvecklingskurva i detta utvecklingsbolag är
spikrakt uppåt. Hon brinner verkligen för
hållbarhetsfrågorna i alla segment och ser
att beteendeförändringarna tar lite tid, men
finns här för att hjälpa till på vägen.

Projekt med BARKARBY SCIENCE som part.
• Självkörande bussar, start okt 2018
• Bus Rapid Transit trafikstart aug 2020
• MAAS, mobility as a service, start okt 2019
● Framtagande av Testbäddsarena
● Cirkulär Fjärrvärme- pilotprojekt på Testbädden;
projekt med Eon, Locallife samt ByggVesta och Wallenstam vann 2021
års kommersialiseringspris.

● Viable Cities- Klimatneutrala Järfälla 2030
● Klimatanpassning i den byggda miljön - SVIKT
Smarta Växter I Klimatets Tjänst
● Bikeable city - stadsområdesutveckling för aktiv
transport och vardagsmotion
● Drive Sweden - modernare skatter för bildelning
● Läs mer om oss och våra projekt på
www.Barkarbyscience.se

På gång just nu
• Medlemsnätverk
• Innovationsplattform
• Digital resurskarta
Genom Viable Cities kommer vi nu att ha fokus på att
bygga upp vårt medlemsnätverk och vår innovationsplattform. Dessa kommer att öka möljigeterna till samverkan,
kunskapsutbyte, kunskapsuppbyggnad samt informationsspridning.
Vill ni vara med? Kontakta;
Lise-Lotte.Herrfall@BarkarbyScience.se
Sophia.Sundberg@BarkarbyScience.se

Vi jobbar för samverkan, nätverk, informationsspridning samt
kunskapsuppbyggnad.
Inbjudan till events och
seminarier

Sammankoppla olika aktörer
och expertiser

Ett medlemsnätverk och
sammarbeten

Kunskapsutbyte och
kunskapshöjande

Möjlighet att presentera ert
företag

Chans att vara
innovationspartner

Möjligheten att skapa
workshops

Tillgång till
innovationsrådgivning

Testbäddsarenan Barkarbystaden - tillsammans testar vi den hållbara framtiden!
I Barkarbystaden erbjuder Barkarby Science en unik arena för att innovera, testa och samarbeta kring framtidens hållbara lösningar.
Barkarby Science driver utvecklingen av den smarta staden och utgör kopplingen mellan näringsliv, behovsägare, oﬀentlig sektor, akademin och invånarna.
Vi är en snabbfotad organisation som skapar värde genom att minimera administrativa processer kring att testa innovationer i ett stort
stadsutvecklingsprojekt - tillsammans testar vi den hållbara framtiden!

Från idé till projekt
Vi faciliterar och driver innovationsprojekt. Vi
erbjuder en process för att ta idéer till verkliga
innovationsprojekt och kan även hjälpa till att
söka ﬁnansiella medel.
Medlemsnätverk och samarbeten
Barkarby Science erbjuder en samverkansarena
och mötesplats där det arrangeras events för
företag, oﬀentlig sektor samt akademi. Vi initierar
strategiska samarbeten, kopplar samman aktörer
och faciliterar möten
Skyltfönster
Arenan ger aktörer lyskraft gentemot potentiella
framtida kunder. Vi ser till att projektet syns utåt!
Expertiskunskap
Vi kan erbjuda ett nätverk inom rådgivning och
juridik

Vad gör Barkarbystaden till en unik testbädd?

Invånarna

Storleken

Tidslängden

Det ﬁnns
invånare att
involvera i
projektet

140 kvarter,
1000 bostäder
om året, samt
förskolor,
skolor,
arbetsplatser,
tunnelbana och
mycket mer

Stadsutveckling
s projektets
tidslängd, målår
2032

Tom canvas
En stad byggs
från grunden

Läget
Närhet till
huvudstaden
och
kommunikatione
r

Följ oss i våra sociala kanaler!

https://www.linkedin.com/company/barkarby-science-ab/
Facebook - https://www.facebook.com/barkarbyscience
Twitter - @BarkarbyScience
Instagram - @barkarbyscience

www.Barkarbyscience.se
Sophia Sundberg 073- 659 26 29

TACK!

