
Upplyst skepp i Rudansjön vann idétävling
 
Bland de kreativa bidragen som lämnades in har Camilla Björkanders förslag om ett 
upplyst skepp vunnit idétävlingen. Camillas idé är att skeppet ska fungera som både 
utsmyckning och klätterborg för de badande. Hon föreslår även en anpassning av den 
intilliggande Handens pendeltågsstation för funktionsnedsatta samt ny entré till 
området. Camilla delade första pris med Ormteaterns förslag om att bygga en ny scen 
för teater, konserter och andra evenemang.

Totalt lämnades 36 bidrag in, med många kreativa förslag till utveckling av 
Rudanområdet. En del av de inkomna förslagen kommer kultur- och 
fritidsförvaltningen att genomföra under 2010, som exempelvis förbättring av 
belysningen och handikappanpassningen i området.

De vinnande förslagen
Juryn har beslutade om ett delat 1:a pris och ett delat 3:e pris. De två vinnande 
förslagen belönas med vardera 10 000 kr och de två tredjeplatsförslagen med vardera 
5 000 kr.

1:a pris: Camilla Björkander
Förslag: 

• Placera ett upplyst skepp i Rudansjön som ska fungera både som ”ögongodis” 
och vara en klätterborg för badande.

• Fler entréer till Rudanområdet. Huvudentreén vid Handens pendeltågstation 
ska på ett bättre sätt anpassas för funktionsnedsatta. Öppna en ny entré från 
Kolartorp med infotavlor och parkeringsplatser. Besökare från Jordbro 
industriområde ska få bättre parkeringsmöjligheter samt stora infotavlor. I 
anslutning till entréerna ska det finnas toaletter, områdeskartor samt 
evenemangstavla.

Juryns motivering: 

• Ett förslag som ökar Rudanområdets attraktivitet och ger både besökare och 
pendeltågsresenärer en underbar upplevelse. Ett upplyst skepp mitt i 
Rudansjön blir en otrolig attraktion för kommuninvånarna. En förutsättning 
för att få ännu fler besökare till Rudanområdet är att öka antalet 
parkeringsplatser samt att vid varje entré informera om områdets aktiviteter.

1:a pris: Kulturföreningen Ormen
Förslag:



• Bygg en scen för konserter, olika teaterföreställningar, skolavslutningar, 
spelmansstämmor. Till detta skall det även finnas ljud- och ljusanläggningar. 
Framför scenen skall det finnas åskådarplatser för en sittande publik.

Juryns motivering: 

• När kroppen fått sitt genom motion och rörelse behöver även själen få något. 
Musik, teater och spelmansstämmor inför sittande publik vore någonting nytt 
och spännande.

3:e pris: Johan Pettersson
Förslag:

• Bygg en skateboardpark helt i betong, med ramper, hopp och olika gupp

Juryns motivering: 

• För att öka områdets attraktivitet behövs det något nytt. Intresset för 
skateboardåkning ökar hela tiden för våra barn/ungdomar och självklart skall 
denna sport kunna utövas inom Rudanområdet.

3:e pris: Sofia Andersson, Norea Sjöqvist och Lisa Andersson 
Förslag:

• Iordningställ en utomhusbio, där de senaste filmerna ska kunna visas. Här ska 
även filmfestivaler kunna genomföras

Juryns motivering: 

• En bio för alla – utomhus i Rudanområdet skulle locka till sig alla 
målgrupper. Att kunna genomföra filmfestivaler mitt i naturen skulle vara 
något unikt och nyskapande.

Tävlingsjuryn bestod av:¨

o Jan Molin, avdelningschef vid Haninge kommuns kultur- och 
fritidsförvaltning
o Karin Nordh, FoU-samordnare vid KTH i Haninge
o Sarah Sjöström, VM-guldmedaljör och världsrekordhållerska i 
simning 

Kriterier för juryns bedömning var:
• Förslag som ökar utbudet av aktiviteter i området

• Förslag som ökar områdets attraktivitet

• Förslag som på bästa sätt kan kombineras med kommande naturreservat

• Förslag som ökar områdets tillgänglighet för funktionsnedsatta
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