Nyhetsbrev nr 1, februari 2011

Vill du vara jury i en regionfinal?
Vi söker personer som arbetar som samhällsbyggare för att vara med och bedöma uppsatser
och modeller i Future City. Vi har ett sextiotal skolor som har jobbat sedan i höstas för att ta
sig till regionfinalerna. De har spelat Sim City, skrivit uppsatser och byggt modeller. Nu inför
regionfinalen har de dessutom övat in en presentation och förberett sig på att svara på frågor
från juryn.
Vad ska då juryn göra?
Juryn kommer att vara med och bedöma:
 uppsatserna. Det gör ni hemifrån via vår webbaserade juryportal.
 modellerna. De får ni se på plats på regionfinalen.
 den muntliga presentationen. När ni går runt och träffar lagen kommer de att hålla en
5-7 minuters presentation och sedan har ni möjlighet att ställa frågor.
All bedömning görs utifrån de kriterier som Future City har fastställt.
Datum för regionfinalerna
1 mars:
Syd, Lund
2 mars:
Öst, Uppsala
4 mars:
Sydost, Växjö
9 mars:
Väst, Göteborg
11 mars:
Mitt, Västerås
21 mars:
Stockholm syd, KTH Haninge
22 mars:
Stockholm norr, KTH Stockholm
Anmäl dig nu
Förbered dig på en dag med många kreativa idéer och lösningar! Anmäl dig på futurecity.nu
under Engagera dig och Bli jurymedlem.

Regionfinaler i samarbete med högskolor och universitet
Regionfinalerna arrangeras som tidigare år tillsammans med högskolor och universitet.
I år är samarbetet med Lunds Tekniska högskola i Lund, Linnéuniversitetet i Växjö, Chalmers i
Göteborg, Mälardalens högskola i Västerås, Uppsala universitet i Uppsala, KTH i Stockholm
och KTH i Haninge.
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Varje regionfinal arrangeras av en eller två tävlingssamordnare, som är studenter eller
arbetar på respektive lärosäte. Här följer en kort presentation av dem:
Region Syd, Lund
Christoffer Andersson - läser tredje och sista året på Högskoleingenjör i byggteknik med
inriktning på Väg och Trafik.
Kontakt: regionsyd@futurecity.nu
Region Sydost, Växjö
Jonas Axelsson - läser programmet Byggnadsutformning på Linnéuniversitetet i Växjö.
Martin Nyhlén - läser tredje året på samma program.
Kontakt: regionsydost@futurecity.nu
Region Väst, Göteborg
Linnéa Lepistö - är nu inne på sitt andra år av utbildningen Affärsutveckling och
Entreprenörskap inom byggteknik på Chalmers.
Hanna Siggelkow - läser också på andra året inom samma utbildning.
Kontakt: regionvast@futurecity.nu
Region Öst, Uppsala
Mattias Nilsson - går tredje året på Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik i Uppsala.
Adam Goczkowski - pluggar mitt andra år på samma utbildning.
Kontakt: regionost@futurecity.nu
Region Mitt, Västerås
John Bovellan - är civilingenjörsstudent med intresse i arkitektur och konst och finns på
Mälardalens Högskola i Västerås.
Kontakt: regionmitt@futurecity.nu
Region Stockholm syd, KTH i Haninge
Daniel Bogale - läser Byggteknik och Design på KTH i Haninge.
Susanna Wallström - lärare på KTH i Haninge och undervisar i ämnen byggfysik och BIM.
Kontakt: stockholmsyd@futurecity.nu
Region Stockholm norr, KTH Valhallavägen
Kristin Magnusson - studerar femte året civilingenjör på KTH Samhällsbyggnad med
inriktning mot stadsplanering.
Marlene Sjödin - studerar också på femte året på KTH till civilingenjör inom samma
utbildning.
Kontakt: stockholmnorr@futurecity.nu
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Besök en regionfinal och lär dig mer om Future City
Är du intresserad av att vara med i Future City nästa år? Eller kanske vill du gå in som
medarrangör? Du är hjärtligt välkommen att besöka någon av regionfinalerna. Följande dagar
kommer regionfinalerna äga rum:
1 mars:
Syd, Lund
2 mars:
Öst, Uppsala
4 mars:
Sydost, Växjö
9 mars:
Väst, Göteborg
11 mars:
Mitt, Västerås
21 mars:
Stockholm syd, KTH Haninge
22 mars:
Stockholm norr, KTH Stockholm
Anmäl dig till vår projektledare ann-charlotte@futurecity.nu. Har du frågor går det bra att
höra av sig också.

Frågor och funderingar
Har du frågor, tveka inte att kontakta vår projektledare Ann-Charlotte Geissler,
ann-charlotte@futurecity.nu.

Med vänliga hälsningar
Styrgrupp och projektledaren för Future City
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