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Praktik vägen in 
Samarbete med företagen 
stöttar flyktingungdomar 
SID 2

Gör plats för  
barn och unga
Stor samling kring 
barnens utemiljö SID 3

”Årets sundbybergare 2015 är en  
man som brinner för de utsatta.”  
Så beskrivs Mikael Eljenmyr, chef  
för simhallen och idrottschef i  
Sundbyberg, i juryns motivering  
till årets pris. 

– Jag är både smickrad, glad och 
överraskad, säger Mikael Eljenmyr, 
som tog emot utmärkelsen på natio-
naldagsfesten.

Han är född och uppväxt i Sundby-
berg, och började arbeta i simhallen 
redan som 17-åring. 2001 blev han  
föreståndare för simhallen och  
sedan ifjol är han idrottschef i  
Sundbybergs stad.

Under flera års tid har han varit 
den drivande kraften bakom att 
staden i år har fått en simhall som 
står rustad att möta behoven i ett 
snabbväxande Sundbyberg. Han är 
också initiativtagare till att simhallen 
är först i landet att bli hbt-certifierad,  
och sedan tre år har han ägnat en stor 
del av sin fritid åt ”Det stora julbadet”, 
där hemlösa och behövande bjuds 
in till simhallen på julafton för en 
stunds gemenskap över en fika, bad 
samt möjlighet att klippa håret och 
ekipera sig i rena och varma kläder.

– Jag har världens bästa jobb. Det 
ger mig möjlighet att arbeta med in-
kludering, mångfald, idrott och hälsa 
– frågor som engagerar mig, säger 
Mikael Eljenmyr.

Efter elva år har nationaldagsfesten 
på Golfängarna blivit en tradition för 
många sundbybergare. Och även i år 
gick de man ur huse, trots att regnet 
hängde i luften när festen började vid 
lunchtid. 

– Vädret stoppar inte vårt natio-
naldagsfirande. Däremot var det fler 
som gick runt på området och deltog 
i aktiviteter och färre som satt stilla 
på picknickfiltar än tidigare år. Men 
så småningom blev det en fantastisk 
sommarkväll så besökarna stannade 
kvar länge, säger Cecilia Moreno, 
projektledare på Sundbybergs stad.

Inte minst var Sundbybergs stads 
eget tält välbesökt hela dagen. Där 

fanns bland annat möjlighet att prata 
barnrätt och föräldrastöd, få infor-
mation om hur staden jobbar med 
miljö- och hälsofrågor, och komma 
med idéer kring hur Sundbybergs nya 
stadskärna ska utformas.

– Precis som förra året ville många 
bli stajlade av elever från S:t Martins 
gymnasium och utmana våra skol-
elever i schack.

På årets program fanns som vanligt 
många gratisaktiviteter för barnen, 
såsom karuseller för de minsta, 
klättervägg och hoppborgar. På stora 
scenen delades diplom ut till vin-
narna i första deltävlingen i Ung C 
Sundbyberg och Årets sundbybergare 

Mikael blev Årets 
sundbybergare

Sundbybergarna dansade 
loss på Golfängarna

korades (se intervjun till vänster  
med Mikael Eljenmyr).

– En annan viktig nationaldags- 
tradition är att välkomna nya svenska 
medborgare till Sundbyberg. Och i år 
fanns statsminister Stefan Löfven på 
plats för att delta i ceremonin.

Artisterna Nanne Grönvall, Isa, 
Näääk & Nimo och Panetoz fick det 
att svänga på scenen under hela  
eftermiddagen och kvällen. Men  
även lokala artister bidrog till fest-
stämningen.

– Musikskolan, dansstudion,  
teaterstudion och Aggregat gjorde  
bejublad framträdanden,  
säger Cecilia Moreno.

Folkligt, festligt, fartigt och trivsamt. När sundbybergarna traditionsenligt firade 
nationaldagen på Golfängarna bjöds det på allt från stillsamma schackpartier till ett 
publikhav, som kollektivt dansade loss till Panetoz.
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Panetoz, unga schackspelare och Sveriges statsminister 
Stefan Löfven – alla firade nationaldagen på Golfängarna.
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Samson ser framtiden i Sumpan

Årets superkommun – Sundbyberg

Ensamkommande flyktingungdomar 
saknar i allmänhet sociala nätverk 
när de kommer till ett nytt hemland. 
För oss självklara saker, som att delta i 
lagidrott och träffa andra människor, 
är ofta helt främmande. Sundbybergs 
stad samarbetar därför med företag 
och föreningar för att de här ungdo-
marna ska få naturliga kontaktytor 
och bli en del av samhället. 

– Vi vill ge dem förutsättningar för 
ett vanligt liv, med naturliga kontakt- 
ytor ute i samhället, och det klarar vi 
inte på egen hand. Vi på kommunen 
är professionella men inte privata. Det 
kommunen erbjuder kan aldrig ersätta 
de vanliga nätverk och kontakter 
som vi alla har. Om du kommer som 
ensamkommande flyktingbarn kan du 
ha svårt att hitta en ingång, det är det 
vi försöker hitta här, säger Christian 
Foster, chef för social- och arbets-
marknadsförvaltningen på Sundby-
bergs stad.

Ett sätt att skapa naturliga kontakter 
är genom praktikplatser, där staden 
nu samarbetar med ICA Landsvägen, 

McDonald’s Sundbyberg, Skanska, 
Swedbank, Vardaga och Sundby- 
bergs IK.

– Samtidigt som företagen stöttar 
de ensamma flyktingbarnen får de 
själva nya kontaktytor. Stockholms- 
regionen växer snabbt, och för att 
kunna rekrytera behöver företagen 
hitta nya vägar att hitta framtida 
medarbetare.

Ny syn på flyktingbarn
Initiativet till den här satsningen togs 
av Sundbybergs stad tillsammans 
med Länsstyrelsen för drygt ett år 
sedan, och detta första steg har lett till 
en dialog mellan socialtjänsten och 
företagen.

– Det här är en resa, där parterna nu 
börjar förstå och lita på varandra. Före-
tagen har fått en ny syn på flyktingbar-
nen, som blir sedda istället för att bara 
bli omhändertagna.

Nästa steg i den här integrationssats-
ningen är att öka de sociala nätverken 
med sådant som inte är jobbrelaterat, 
till exempel biobesök och idrott.

– Det kan vara ett elände att komma 
till Sverige som 14-åring och till  
exempel vilja spela fotboll när de 
andra i laget har spelat tillsammans i 
nio år. Därför samarbetar vi även med 
föreningslivet som ställer upp bra, 
säger Christian Foster. 

Möter människor på McDonald’s 
Samson från Eritrea är en av de sex 
ungdomar som hittills fått praktik 
på ett av företagen som kommunen 
samarbetar med; han praktiserar på 
McDonald’s i Sundbyberg. När vi träf-
far honom är det hans fjärde dag på 
jobbet och han har redan koll på vad 
som behövs i restaurangen. Han fyller 
på peppar, plockar undan och ser till 
att det är rent och snyggt på bord och 
bänkar.

– Jag går i skolan och lär mig 
svenska och det är jättebra. Men när 
jag är ledig vill jag jobba, och här på 
McDonald’s möter jag människor och 
får använda det jag lärt mig i skolan. 

Tidningen Dagens Samhälle har utsett Sundbyberg till en av 
tre superkommuner i Sverige – som har bäst förutsättningar 
att möta framtida samhällsutmaningar. Stark ekonomi  
och hög befolkningstillväxt var faktorer som bidrog till 
utmärkelsen.

Priset Årets superkommun uppmärksammar de kommuner 
som har bäst förutsättningar att möta framtida samhällsut-
maningar. En kommun i vardera landsände fick priset: Luleå i 
Norrland, Lomma i Götaland och Sundbyberg i Svealand, där 
Solna och Danderyd utgjorde övriga nominerade.
Tidningen Dagens Samhälle har jämfört samtliga svenska 
kommuner inom faktorer som befolkningstillväxt, sysselsätt-

ning, flyttnetto, demografisk profil, ekonomi, inkomstutveck-
ling och utbildningsnivå.

Sundbybergs stad utsågs dessutom till superkommunernas 
superkommun, det vill säga att Sundbyberg var den av de tre 
superkommunerna som fick allra flest poäng när framgångs-
faktorerna graderades.

– En utmärkelse som det här ger skjuts till det framtida 
arbetet, för vi får inte luta oss tillbaka och bli nöjda.  
1100 hyresrätter ska bli färdiga inom tre år, vi måste få fler 
ungdomar i arbete och hela tiden förbättra den kommunala 
servicen till invånarna, säger Jonas Nygren (S), kommun- 
styrelseordförande i Sundbyberg.

Dags för Sommarboken
Sundbybergsbarnen är fliti-
ga bokläsare, och en popu-
lär aktivitet som återkom-
mer i år är ”Sommarboken” 
där barn och unga mellan 
7 och 15 år lånar minst fyra 
böcker, skriver några rader 
om varje bok och sätter 
betyg. Den 17 september är 
det avslutningsfest på bibli-
oteket i Signalfabriken med 
biobiljetter och böcker att 
vinna. Under hela somma-
ren är det dessutom längre 
lånetid på Sundbybergs två 
bibliotek. Läs mer på http://
bibliotek.sundbyberg.se/ 

– Jag vill kämpa för att bygga min framtid här i Sverige. Genom praktiken  
får jag möta andra människor och träna min svenska.

Det säger 17-åriga Samson, som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn  
från Eritrea för ett år sedan. Han är en del i stadens satsning på att hjälpa  
flyktingungdomar att komma in i det svenska samhället.
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Simhallen öppen i sommar
I år håller staden som-
maröppet i den upp-
fräschade simhallen. Under 
veckorna 27–33 (juli och 
första halvan av augusti) är 
öppettiderna 6:30–20:00 
måndagar och onsdagar, 
13:00–21:00 tisdagar och 
torsdagar, 6:30–19:00 
fredagar, 9:30–15:00 lör-
dagar samt 11:00–17:00 på 
söndagar. Detta gäller även 
det nya soldäcket där det 
går att köpa kaffe, glass och 
enklare mat.

Smoothies bästa sömn-
medlet på Solskiftet
En näringsdrink före säng-
dags har positiv inverkan 
både på magen och på 
sömnen. Därför har äld-
reboendet Solskiftet för 
personer med demenssjuk-
dom börjat servera sådana 
”smoothies” till dem som 
vill ha. Mjölk, mild yoghurt, 
vispgrädde, rapsolja, frysta 
bär (som ska hettas upp 
i mikrovågsugn före ser-
vering) samt socker efter 
tycke och smak utgör ett 
finfint kvällsmål. 



Uutiset
Nytt på finska

Kymlingeskolan invigd

Boverket och tankesmedjan Movium 
har, på uppdrag av regeringen, tagit 
fram en nationell vägledning för 
alla som arbetar med planering och 
utformning av ungas utemiljöer.

– När dessa riktlinjer skulle pre-
senteras erbjöd sig Sundbybergs stad 
att vara medarrangör, eftersom vi 
ligger långt fram i vårt arbete med 
barnperspektivet. Så under två dagar 
i juni varvades föreläsningar med 
studiebesök och samtal om hur vi 
bäst bereder plats för barn och unga i 
stadsplaneringen, säger Linda Elm-
qvist på Sundbybergs stad. Hon har 
varit med och arbetat fram riktlinjer 
för barns utemiljöer vid förskolor och 
skolor, som ska vägleda vid kommande 

nybyggnationer i Sundbybergs stad.
– Vi behöver öka medvetenheten 

om betydelsen av barnens utemiljöer, 
för lärande och utveckling samt för 
mental och fysisk hälsa. Och då är 
både den nationella vägledningen och 
stadens riktlinjer viktiga verktyg,  
säger hon.

Fokus på skolgårdarna
Den nationella vägledningen har 
framför allt lagt fokus på planering 
och förvaltning av skolgårdar och 
förskolegårdar.

– Det är ju här som barnen till-
bringar mest tid. Dessutom finns det 
en jämställdhetsaspekt eftersom alla 
inte har råd med sommarställen eller 

idrottsaktiviteter på fritiden. Däre-
mot går nästan alla barn i skola och 
förskola.

Kommunstyrelsens ordförande 
Jonas Nygren (S) medverkade också 
på konferensen. Och han fick många 
goda intryck med sig.

– Barns och ungas uppväxtvillkor  
är ett av stadens fokusområden. I 
Sundbyberg ska alla barn få en bra 
start i livet, oavsett förutsättningar. 
Eftersom detta finns inskrivet i sta-
dens budget ställer det förstås också 
krav på både oss beslutsfattare och 
tjänstemän. Och att Boverket väljer att 
förlägga en sådan här konferens just i 
Sundbyberg är en bekräftelse på att vi 
är på rätt väg, säger han.

Den har varit i bruk sedan i höstas men  
har först nu fått sitt formella öppnande. I 
början av juni invigdes nämligen Kymlinge- 
skolan i Ursvik. Lokalerna var fullsmockade 
när både förskolan och skolan visade sig 
från sin bästa sida.

Kommunstyrelsens ordförande Jonas 
Nygren (S), gymnasie- och grundskole¬-
nämndens ordförande Jesper Wiklund (V) 
samt förskolenämndens ordförande Peter 
Schilling (S) invigningstalade innan en 
vårkonsert med skolans förskoleklasser tog 
vid. I höst kommer den nya skolan att ta 
emot över hundra elever, från förskoleklass 
upp till årskurs 3–4.

Som invigningspresent överlämnade 
barn- och utbildningsförvaltningen en lego-
byggnad av skolan, konstruerad av Gabriel 
Bremler på företaget Bremlerbrick. Den 
kommer att stå i skolans stora entré.
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Det som är bra för barnen är bra för alla.
Så kärnfullt inledde bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan konfe-

rensen ”Gör plats för barn och unga”, som ägde rum i Sundbyberg första veckan i juni. 
150 planerare, arkitekter, förvaltare och beslutsfattare från hela landet samlades i 
Allaktivitetshuset för att diskutera barnens utemiljöer.

Yhteistyötä yritysten kanssa pako-
laisnuorten tukemiseksi
Yksin tulleilla pakolaisnuorilla ei yleensä 
ole sosiaalista verkostoa uudessa 
kotimaassaan. Sundbybergin kaupun-
ki tekee siksi yhteistyötä yritysten ja 
yhdistysten kanssa auttaakseen näitä 
nuoria luomaan luonnollisia kontakteja 
ja pääsemään osallisiksi ympäröivästä 
yhteiskunnasta. Yksi siihen sopiva tapa 
ovat harjoittelupaikat. Nykyisellään 
kaupungin yhteistyökumppaneina ovat 
seuraavat yritykset ja yhdistykset: ICA 
Landsvägen, McDonald’s Sundbyberg, 
Skanska, Swedbank, Vardaga ja Sundby-
bergs IK.

”Haluamme tarjota näille nuorille 
edellytykset normaaliin elämään ja 
luonnolliset yhteydet ympäröivään 
yhteiskuntaan,” toteaa Sundbybergin 
kaupungin sosiaali- ja työmarkkinahallin-
non johtaja Christian Foster.

Barnens utemiljö i fokus  
på nationell konferens

Lasten ulkoympäristöä käsittelevä 
kansallinen konferenssi
”Mikä on hyväksi lapsille, on hyväksi 
kaikille.” Näillä sanoin asunto- ja kaupun-
kikehitysministeri Mehmet Kaplan avasi 
Sundbybergissä kesäkuun ensimmäisellä 
viikolla järjestetyn konferenssin ”Gör 
plats för barn och unga” (”Tehkäämme 
tilaa lapsille ja nuorille”). 150 kaupunkis-
uunnittelijaa, arkkitehtia, hallinnollista 
työntekijää ja päättäjää eri puolilta 
Ruotsia kokoontui monitoimitaloon kes-
kustelemaan lasten ulkoympäristöistä. 
Konferenssin järjestivät Sundbybergin 
kaupunki, Asuntovirasto ja ajatuspaja 
Movium. Kaksi viimeksimainittua ovat 
hallituksen toimeksiannosta laatine-
et kansalliset suuntaviivat nuorten 
ulkoympäristöjen suunnittelun ja muo-
toilun parissa työskenteleville.

Sundbybergiläiset juhlivat  
Golfniityillä
Sundbybergin asukkaat viettivät 
perinteisesti Ruotsin kansallispäivää. 
Paikalliset ja tunnetut artistit houkut-
telivat paikalle suuren määrän yleisöä. 
Ohjelmaan kuului shakin peluuta ja 
tanssia Panetozin musiikin tahtiin. Myös 
Sundbybergin kaupungin teltassa oli pä-
ivän mittaan runsaasti kävijöitä. Monet 
tulivat tapaamaan päätöksentekijöitä, 
saamaan neuvoa S:t Martinsin lukio-
koulun stylistioppilailta ja haastamaan 
koululaisia shakkiotteluun. 

Tilaisuudessa esiteltiin vuoden sund-
bybergiläiseksi valittu Mikael Eljenmyr. 
Myös Pääministeri Stefan Löfvén oli 
paikalla toivottamassa uudet ruotsinkan-
salaiset tervetulleiksi Sundbybergiin. 
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När beslutet att gräva ner järnvägen 
genom centrala Sundbyberg togs 
skapades det helt nya förutsättningar 
för en levande stadskärna. Staden har 
därför påbörjat en stor visions- och 
idéprocess, som så småningom ska 
utmynna i ett formellt planprogram.

– Vid sådana här stadsbyggnads-
processer är det ofta svårt att engagera 
de unga, som ska bo här i framtiden. 
Därför startade vi delprojektet Ung 
C Sundbyberg, som bland annat 
innefattar en idétävling för ungdomar 
mellan 16 och 26 år, säger Fredrik 
Holmberg, kommunikatör i Sundby-
bergs stad.

Tävlingen består av två deltävlingar 
på olika teman. Den första tävlingen, 
som avslutades i maj, var på temat 
”leva, bo & arbeta”. Vann gjorde sju 

ungdomar från Rissne, vars förslag 
bland annat innefattade en utomhus-
bio, en stor park för idrottsevenemang 
och en ”food court” på taken.

– De har använt ytorna kreativt 
och effektivt för att skapa ett levande 
stadsliv, både på marken och uppe på 
taken, säger Fredrik Holmberg.

Sammanlagt lämnades 20 förslag in, 
och av dessa utsåg en jury tre pris- 
tagare. Samtliga förslag kommer dock 
att användas som underlag vid det 
fortsatta planarbetet.

Den andra deltävlingen, som  
avslutades i mitten av juni, hade temat 
”Framtidens kreativa och flexibla arbete” 
vilken avslutades i mitten av juni.

– Det temat är inte lika tydligt kopp-
lat till Sundbybergs stadskärna men 
minst lika viktigt. Vinnarförslaget 

utgjordes av en spännande framtids- 
vision med namnet Silicon Sumpan, 
en idé för att utveckla nyföretagande.

Parallellt med idétävlingen har 
staden dessutom genomfört tre så 
kallade ”ideathon” i Sundbyberg,  
London och Berlin. 

– Vi arbetar på flera fronter för att 
verkligen lyssna på ungdomarna och 
även få ett internationellt perspektiv 
på Sundbybergs stadsutveckling.  
Intresset har varit stort, i Berlin satt 
till exempel över 20 ungdomar en hel 
dag och spånade fram kreativa idéer. 
Och det var just tre unga som bor i 
Berlin som vann den andra deltäv-
lingen, vilket är roligt, säger Fredrik 
Holmberg.

Läs mer och se alla bidragen på  
ung.csundbyberg.se.
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Mötesplatser på alla nivåer gav  
förstapris till Rissneungdomar
En stadskärna som innehåller mötesplatser både på mark- och taknivå och som är öppen 
och tillgängligför alla sundbybergare. 

Så kan man sammanfatta förslaget ”Sundbybergs hjärta”, som sju Rissneungdomar 
skickade in till idétävlingen Ung C Sundbyberg. Det gav dem 25 000 kronor i förstapris.

Sommarskoj på  
Stationen
Gratis sommarskoj  
åk 6–7 den 24–26 juni kl. 
10:00–16:00. Föranmälan 
krävs. Ta med egen lunch! 
FRITIDSGÅRDEN STATIONEN

Vi spelar teater
25 juni kl. 9:00–16:00, 
9–10 år. Uppspel 16:00, 
nära och kära är välkomna! 
Föranmälan krävs, 100 kr. 
KULTURCENTRUM

Sagostund
16, 23 och 30 juli samt  
6 augusti kl. 12:00,  
ålder 3–6 år.  
MINIBIBBLAN  

MARABOUPARKEN 

Barnteater Kottan  
med vänner
11, 18 och 25 juli kl. 11:30, 
familjer med barn från 2 år. 
MARABOUPARKEN

Blåskollo
17–18 augusti kl. 9:00–
16:00. Ålder 7–10 år,  
200 kr, instrument lånas 
gratis under dagen.  
Föranmälan krävs.  
KULTURCENTRUM

Sommarkurs i dans 
10–14 augusti kl. 15:00–
18:00, ålder 8–17 år. Prova 
olika dansstilar, bland  
annat hiphop, street, show, 
freestyle, contemporary! 
Föranmälan krävs, 550 kr. 
KULTURCENTRUM

Aggregat på ungdoms-
festivalen We are Sthlm 
11–15 augusti,  
ålder 13–19 år.  
KUNGSTRÄDGÅRDEN

Info och anmälan via  
sundbyberg.se/sommarlov.

SOMMARLOVS- 

KUL

Staden startar nytt  
föräldrastödsprogram
Sundbybergs stad satsar på barnen och deras framtid, och erbjuder därför 
olika typer av föräldrastödsprogram. Under våren har staden startat pro-
grammet Alla barn i centrum (ABC), som riktar sig till föräldrar och vård-
nadshavare till barn mellan 3 och 12 år. ABC består av fyra träffar som är 
2,5 timmar långa och det är kostnadsfritt att delta. Syftet är att främja barns 
positiva utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn. 
Anmälan och mer information finns på www.sundbyberg.se/abc

Vinnarna tog emot diplom från Maria Bohman Kreij (KD), längst till vänster och Stefan Bergström (C) längst till höger på stora scenen  
på nationaldagsfirandet den 6 juni. Från vänster Ahmed Mohamed, Nahom Fessahaye, Amanuel Gebresus, Gabriel Hakim och  
Amir Kazemi. På bilden saknas Sohna Sowe och Sabina Bouzhar som också var med och arbetade med det vinnande bidraget.


