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Scandinavian Edutainment och SKANSKA vinner markanvisning om
40 000 kvm för att uppföra miljöinriktad upplevelsepark
Tävlingen om markupplåtelse i Hågelby som utlysts av Botkyrka kommun och tidigare
rönt stor uppmärksamhet är nu färdig. Scandinavian Edutainment vinner tillsammans
med SKANSKA en markanvisning om 40 000 kvm för att uppföra sitt koncept Ekotopia en miljöinriktad upplevelsepark. Ekotopia beräknas locka 500 000 besökare per år.
Området Hågelby ligger strategiskt placerat mitt emellan Stockholm och Södertälje och Ekotopia
är tänkt att locka såväl familjer, som skolor och konferensgäster. Kärnan i konceptet är en
interaktiv upplevelsepark med regnskogsliknande miljö. Parken och dess utställningar ska sprida
kunskap om utmaningar och möjligheter inom miljö och hållbar utveckling, och målet är att
skapa en spännande och lärorik miljö. Fastigheten kommer att byggas med högsta miljöprestanda
med hjälp av den senaste tekniken inom området. Målet är att i så hög grad som möjligt skapa en
självförsörjande byggnad vad gäller energi, och där återvinning och kretslopp integreras.
– Jag och projektgruppen har jobbat med att utveckla konceptet under flera år, och det känns
fantastiskt att kommunen gillar vårt hållbara upplevelsekoncept, och har utsett oss till vinnare i
tävlingen säger Maria Rydbrink Raud, vd och grundare av Scandinavian Edutainment och
projektutvecklare för Ekotopia.
– Det känns otroligt roligt att vi nu tar nästa steg tillsammans för att utveckla Hågelby. Jag ser
fram emot att arbeta med detta och förverkliga ett sådant unikt besöksmål för kommunen och
regionen, säger Krister Stralström, projektchef i Botkyrka kommun.
– Konceptet är unikt och kommer att skapa möjligheter för nya upplevelser, hållbara konferenser
och oväntade möten i regionen, avslutar Maria Rydbrink Raud, Scandinavian Edutainment.
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Fakta
Scandinavian Edutainment AB är företaget som tagit fram konceptet Ekotopia – äventyret jorden. Företaget
samlar prisbelönta pedagoger och kommunikatörer med lång erfarenhet av lärande, underhållning och miljöfrågor.
Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och en grund för företagets affärsidé. Målet är att skapa lustfyllt
lärande i en inspirerande atmosfär med hög miljöprofil genom en innovativ och interaktiv utställningsverksamhet.
Hågelbyparken är idag ett besöksmål med cirka 200 000 besökare per år. Botkyrka kommun vill utveckla området
som besöksmål men även som en mötesplats för Botkyrkabor, och initierade därför i mars 2015 en idé- och
markanvisningstävling. Ekotopia siktar få att få runt 500 000 besökare per år.

Mer om projektet finns på ekotopia.nu

