
Vänföreningen till Christer Fuglesang Space Center 
(CFSC) har i cirka fyra år arbetat för att skapa ett 
rymdcenter i Stockholm. Ett koncept som kan  
bli ett landmärke och en symbol för människans 
utforskning av det okända bortom det kända.  
En inspirationskälla för ung som gammal. En 
plats där Sverige som rymdnation, Stockholm 
som universitetsstad, en hållbar stad och en  
besöksdestination i världsklass förenas och möts.

Nu har vi kommit en bit på vägen och vi behöver 
fler som stöder oss.

Vi har under hela resan haft stöd från KTH och 
hållit Stockholms Universitet och Karolinska  
Institutet informerade under hand. Humlegården 
och ÅF arbetar aktivt på att gestalta vårt spän-
nande koncept och arkitekten Gert Wingårdh  
är med och skapar. Det blir en byggnad med  
extremt hög hållbarhetsprofil, det vill säga  
rymdteknik nertagen till jorden. Det kommer  
att bli ett landmärke i nya Hagastaden.

Nu gäller det att knyta ihop påsen, och då kan 
Stockholms företagare bli tungan på vågen!

Snabbt stigande intresse
Intresset för rymden ökar dramatiskt. Kapplöp-
ningen mellan Sovjetunionen och USA som  
placerade människor på månen för 50 år sedan 
har återupptagits, men inte bara mellan nationer. 
Privata intressen har givit sig in i leken på allvar, 
och om bara några år inleder Tesla-skaparen Elon 
Musks rymdbolag Space-X fraktresor till Mars.  
Då sänder även Richard Bransons Virgin Galactic 
upp sina första rymdturister. Och ett stort antal 
länder arbetar med projekt för att exploatera  
månen, asteroidbältet och så småningom Mars.

Stockholm kan bli en ny ”rymd-motor” 
Mycket av det vi idag tar för givet är ett resultat 
av att vi lämnat jorden. GPS, kommunikations- 
satelliter, lokala väderprognoser och forskning 
kring klimathotet förstår de flesta av oss. Men det 

finns så mycket mer. När vi löser rymdens ut-
maningar skapar vi material, processer och teknik 
som ingår i allt fler vardagsprodukter. Vinnar- 
företag utnyttjar dessa. Rymden inspirerar unga 
att satsa på teknik och naturvetenskap – viktigt 
för såväl företag som det övriga samhället.

Christer Fuglesangs två rymdresor har ökat det 
svenska rymdintresset, vilket innebär en möjlighet 
att stärka vår position som rymdnation. Stockholm 
med näst flest unicorn startups per capita efter 
Silicon Valley, ger oss potentialen att bli hela  
Sveriges nya ”rymdmotor”!

CFSC bidrar till Stockholms näringsliv 
I en tid av dramatiskt ökande rymdintresse, sätter 
CFSC Stockholm på ”rymdkartan”. Rymdcentret 
blir ett nav för såväl rymdrelaterade aktiviteter 
som extrem hållbarhet (nödvändigt i rymden). 
Här finns faciliteter för forskning på och med 
hjälp av bland annat tyngdlöshet och life science 
i rymdmiljö. Företag får möjlighet att inspireras 
av de möjligheter som finns, och att själva visa 
hur de utnyttjar rymdteknik i sina produkter. 
Stockholms entreprenörer får en fantastisk 
inspirationskälla för nya affärsmöjligheter.  
Besöksindustrin får i CFSC en stor tillgång,  
också genom nära kopplingar eller ”portaler”  
till andra delar av regionens besöksutbud.
 

Bli ”Founding Parent” och följ vår resa!
Vi söker nu företag som vill bidra. Vi behöver 
vidareutveckla vår beskrivning av innehåll  
och affärsmodell. Ett rymdcenter ställer  
stora krav på djup, och hjälp från de allra  
bästa proffsen inom många områden.  
Ditt företag uppmärksammas under resans 
gång, inbjuds till olika aktiviteter och  
”skrivs i sten” i rymdcentret. 

Anmäl ert intresse via epost till
info@rymdcenter.se eller direkt till  
Christer Persson från styrelsen, 
christer.p@rymdcenter.se.

Christer Fuglesang  
Space Center  
i Hagastaden
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