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Konst i Krysset
Konstnärer binder ihop 
Hallonbergen och Ör
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Mesta nationaldagsfesten
Firandet på Golfängarna  
– en fest för alla
SID 4
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Arbetet med att ta fram stadens nya 
vision forsätter i dialog med med-
borgare, näringsliv och föreningsliv. 
Som underlag har staden gått igenom 
tidigare medborgardialoger och tagit 
fram tre ledord, som ska bidra till att 
skapa en vision för framtiden: levan-
de, nytänkande och tillsammans. 

– Under våren och försommaren 
har vi haft flera möten med med-
borgarna för att diskutera hur staden 
ska utvecklas och hur det ska vara 
att leva i Sundbyberg år 2030. Vi vill 
se Sundbyberg som en levande och 
nytänkande kommun där vi utvecklar 

saker tillsammans, säger projektledare 
Filippa Blomberg.

Ett av dessa tillfällen var visions-
kvällen i Allaktivitetshuset den 2 juni, 
då alla medborgare var välkomna.

– Det var en väldigt lyckad kväll 
med bra diskussioner. Mycket hand-
lade om vikten av delaktighet, som ju 
också innefattas i ordet ”tillsammans”. 
Det ledde in på samtal om sundby-
bergsandan och om stadens själ.  
Den gemensamma slutsatsen var att 
själen är en känsla som skapas av  
människorna själva.

Det kanske vanligaste önskemålet  

under vårens medborgardialog om  
visionen är en levande stad med folkliv, 
caféer, restauranger och butiker.

– Det finns ett stort engagemang 
kring Sundbyberg, både nu och i 
framtiden. Näringslivet vill vara med, 
föreningar vill vara med, barn och 
unga vill vara med – alla vill bidra, helt 
enkelt, säger Filippa Blomberg. 

Kommunfullmäktige väntas fatta  
beslut om visionen vid sitt sammanträ-
de i oktober. Läs mer och tyck till om 
stadens nya vision på sundbyberg.se/
vision2030.

Hur skulle du beskriva Sundbybergs själ? Det var den centrala frågan när stadens 
kommande vision diskuterades med sundbybergarna en kväll i början av juni.

– Det finns något speciellt i den här staden som vi måste fånga upp och göra till en 
väsentlig del av visionen, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M).

Sundbyberg hittar sin själ

Juryns motivering
Årets sundbybergare är en person som 
ställer upp med hela sitt hjärta. Du gör  
allt du kan för att hjälpa andra.

Hösten 2015 och våren 2016 bidrog  
du till att Sundbyberg kunde ge över  
2 000 människor på flykt tak över huvudet. 
Din omtanke och ditt stöd gav hopp om 
att livet fortsätter. 

Årets sundbybergare är inte bara en  
person. Årets sundbybergare 2016 är  
alla som gjorde evakueringsboendet i 
Ursvik möjligt: 

Du som arbetade som volontär. Du som 
skänkte kläder, leksaker, husgeråd, möbler 
och annat. Alla ni, barn och vuxna som 
engagerade er för evakueringsboendet,  
är Årets sundbybergare.

Årets  
sundbybergare  

är DU

Årets sundbybergare korades 
traditionsenligt vid nationaldags-
firandet på Golfängarna den sjätte 
juni. Och den här gången var det 
inte en person som fick ta emot 
utmärkelsen. Årets sundbybergare 
2016 är nämligen alla de som  
gjorde evakueringsboendet i  
Ursvik möjligt.

– Boendet visade hur staden, sundby-
bergsbor och hela civilsamhället med 
gemensamt engagemang gjorde något 
riktigt stort tillsammans. Och viktigast 
var arbetet hos alla frivilliga krafter, 
alla möten i vardagen och den enorma 
givmildheten från allmänheten – det 
skapade en trygg oas mitt i eländet för 
de asylsökande, sade stadens samord-
nare Kjell Sundin vid prisceremonin. 

Utmärkelsen Årets sundbybergare 
togs emot av Kjell Sundin, samord-
ningsansvarig, Magnus Ehntorp, präst 
i Svenska kyrkan och Frida Temple, 
sjukvårdsansvarig.

Projektledare Filippa Palmgren ledde diskussionerna när sundbybergarna diskuterade stadens 
vision i början av juni. Kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (till vänster) fanns på 
plats för att lyssna på medborgarnas tankar och synpunkter.

Ladda ned ditt eget diplom på  
sundbyberg.se/aretssundbybergare



Senaste  
nytt
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Utvecklingen av Hallonbergen och Ör 
har föregåtts av en både lång och djup 
dialog med de som bor eller verkar i 
området. PARK LEK hette projektet, 
som resulterade i många förslag på 
hur stadsdelarna kan se ut i framtiden.

– En av idéerna var att koppla 
samman Hallonbergen och Ör i de två 
sammanbindande stråken, som bildar 
ett kryss vid Hallonbergsplan och 
Ör-bron. Tanken är att Krysset ska bli 
stadsdelarnas gemensamma rum som 
samlar de boende kring olika aktivi-
teter, mötesplatser och upplevelser, 
säger Linda Elmqvist, projektansvarig 
för stadsutvecklingen i området.

Detta blir verklighet nu under våren 
och sommaren. Eftersom flera bostä-
der börjar byggas redan i slutet av 
året har det varit viktigt att skapa ett 
fysiskt avtryck, något som syns.

– Vi gör flera saker just nu. En del 
är tillfälliga projekt medan andra ska 
bli permanenta så småningom.

Bron får liv
Under sommarhalvåret kommer 
staden tillsammans med ungdomar 
att smycka Örbron med grönska och 

planteringar. Bron ska få mer liv – 
idag är den bara en plats man måste 
passera. Även på Hallonbergsplan 
kommer det att hända saker vid fontä-
nen som inte är i bruk idag.

Staden har också, i samarbete med 
Marabouparkens konsthall, bjudit 
in de två konstnärerna Elin Strand 
och Amanda Larsson till projektet. 
Deras uppdrag är att tillsammans med 
boende i Hallonbergen och Ör arbeta 
fram gestaltningsförslag till var sitt 
konstverk, som på sikt kommer place-
ras någonstans längs Krysset. Tillsam-
mans med de boende konkretiserar 
och vidareutvecklar konstnärerna på 
detta sätt de idéer som kom fram  
under PARK LEK. Den 29 maj turnerade 
de i de två stadsdelarna.

Mobilt utomhuskök
Elin Strand samlade de boende kring 
matlagning i ett mobilt utomhuskök, 
som väckte stor uppmärksamhet. 
Hon tog hjälp av bland annat Shazia 
Chadhri, som jobbar på förskolan Stella 
Nova i Hallonbergen.

– När Shazia lagade mat och  
samtidigt pratade med alla förbi- 

Många har säkert lagt märke till den stora väggmålningen mittemot stads-
huset i Hallonbergen. Den målades i början av maj under ”Umami Art”, 
ett av flera spännande evenemang inför byggandet av det nya bostads-
området Umami Park. Streetart-konstnärerna målade även mindre 
konstverk, som de sålde på plats. En del av intäkterna gick till Aggregat, 
Sundbybergs kulturverksamhet för alla mellan 15 och 25 år. 

En dryg månad senare var det dags för nästa arrangemang, som ska få be-
sökarna att lära känna området: ”Umami Fashion”.  Den här gången var det 
en ”bloppis” med modebloggare, som sålde av kläder från kända varumär-
ken. Byggstart av Umami Park är beräknad till fjärde kvartalet 2016. 

2 500 nya bostäder och nästan dubbelt så många invånare om femton år.  
Hallonbergen och Ör fortsätter att utvecklas i snabb takt. 

Nu ska de två stadsdelarna närma sig varandra med hjälp av bland andra  
konstnärer, barn och ungdomar. Som en del i detta fick boende i Hallonbergen  
och Ör möta konstnärerna Elin Strand och Amanda Larsson sista söndagen i maj. 

Parkeringsvakter  
bytte till elbilar
Sedan ett par månader rullar 
två nya elbilar på Sundbybergs 
gator. Det är stadens egna 
parkeringsvakter, som numera 
åker fossilfritt när de övervakar 
parkeringen på kommunal mark.

– Satsningen är en del i strate-
gin för ett fossilfritt Sundbyberg. 
Eftersom parkeringsvakterna 
kör bil i en del av övervakningen 
passade vi på att köpa elbilar när 
vi ändå skulle byta, säger Titti de 
Verdier, trafikchef på Sundby-
bergs stad.

Dansa, spela och 
sjung i höst!
Den 5 september startar höstens 
kurser på Aggregat, Dansstudion, 
Musikskolan och Teaterstudion. 
Och redan från den 13 juni går 
det att boka plats på sundby-
berg.se/kultursundbyberg. 

Du som är nyfiken men inte har 
bestämt dig ännu är välkommen 
på Öppet hus i Kulturcentrum, 
Hallonbergen centrum, 18.00 
till 20.00 onsdag 25 augusti och 
10.30 till 14.00 lördag 27 augusti. 
Då kan du prova på att spela olika 
instrument, dansa eller spela 
teater.

Dags att anmäla sig 
till Rosa Pantern Cup
För tredje året i rad arrangerar 
stadens Rissneambassadörer 
Rosa Pantern Cup vid Rissne IP 
den 3 september. Och redan nu 
går det att anmäla sig till både 
streetbasket-turneringen, cage- 
turneringen och dance battle. 
Sista anmälningsdag är den  
21 augusti. Till dance battle kan 
du även anmäla dig på plats 
samma dag. Läs mer på  
sundbyberg.se, sök på ”Rosa 
Pantern Cup”. Där kan du också 
göra din anmälan.

Konst och mode lyfter ny stadsdel

passerande utgjorde hon stadsdelens 
nav i några timmar. Hon förde vitt 
skilda människor och deras världar 
samman – det skedde verkligen möten 
mellan människor runt köket, berättar 
Elin Strand.

Amanda Larsson lät sig inspireras 
av barn från Hallonbergen och Ör 
för att skapa ett lekfullt konstverk. 
Barnen fick skriva in sina drömmar 
om livet och staden på meddelanden, 
som de stoppade i drömbollar.

– De skrev också tips på favorit-
böcker på bokhyllan i det särskilda 
Malala-biblioteket som vi byggde upp, 
och de fick ta med sig barnböcker 
hem. En rörd pakistansk farbror och 
en syriansk kvinna talade länge om 
Malala-biblioteket och vilken bra 
förebild* Malala är, säger Amanda 
Larsson. 

Den 24 september är det vernissage 
för gestaltningsförslagen, som ska 
resultera i två permanenta konstverk 
någon gång under 2017.

Läs mer om stadsutvecklingen och 
gestaltningen i Hallonbergen och Ör 
på sundbyberg.se/hallonbergen-or.

Hallonbergen och Ör 
möts i Krysset

Jag lagade Bariyani, som vi äter ofta hemma. Det är en pakistansk rätt som består av  
lamm och ris, säger Shazia Chadhri. Från vänster Safia Ahmed, Elin Strand Ruin,  
Shazia Chadhri och Dunia Yousif.
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Uutiset
Nytt på finska

– Det blev en fantastisk dag med massor av glädje när tredjeklassare 
från hela Sundbyberg kom hit till Grönkullaskolan för att spela fotboll 
och få nya vänner, säger biträdande rektor Stefan Grufman.

Den nystartade fotbollsturneringen är ett led i Grönkullaskolans 
integrations- och inkluderingstänk.

– Fokus låg på att ha roligt och att ha en bra attityd mot både domare 
och spelarna. En extra bonus var att Rissnes eget fotbollsproffs  
Alexander Milošević medverkade under fotbollsdagen 2 juni,  
som vi hoppas ska bli en tradition.

Palkintosade Sundbybergiin
Vuoden vappukukkakunta, Vuoden 
kasvukunta ja Vuoden superkunta. 
Sundbybergin kaupunki on viime vuo-
sina saanut kunniamaininnan toisensa 
jälkeen. Menestyksen suurin yksittäinen 
selitys ovat ihmiset, toteaa kaupungin-
johtaja Helén Eriksson-Elf:

– Sundbybergin maine perustuu ty-
öntekijöiden työpanokseen, asenteisiin 
ja suhtautumiseen niitä kohtaan, joita 
varten olemme olemassa. Muita mene-
stystekijöitä ovat sijainti, joukkoliikenne, 
väestörakenne sekä poliitikkojen ja vir-
kailijoiden kauaskantoiset pyrkimykset. 

Uusi visio kuvaa  
kaupungin sielua
Mikä on Sundbybergin sielu? Tämä 
kysymys otettiin lähtökohdaksi, kun kau-
pungin tulevasta visiosta keskusteltiin 
asukkaiden kanssa eräänä kesäkuun alun 
iltana. Yhteinen johtopäätös oli, että 
sielu on tunne, jonka ihmiset itse luovat.

– Tässä kaupungissa on jotakin 
erityistä, joka meidän on tavoitettava ja 
otettava keskeiselle sijalle visiossamme, 
toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Mikael T. Eriksson (M).

Kunnanvaltuuston odotetaan 
päättävän uudesta visiosta lokakuun 
kokouksessa.

Det är förstås en mängd olika faktorer 
som bidrar till de senaste årens fina 
resultat i olika rankningar. Men den 
största enskilda orsaken är människor-
na, menar Helén Eriksson-Elf:

– Du kan sätta upp vilka mål och pla-
ner som helst – men om de som jobbar 
i våra verksamheter inte bidrar med 
ett bra förhållningssätt och bemötande 
varje dag i dialogen med de vi är till 
för så spelar det ingen roll. Det är det 
som skapar stadens anseende. De olika 
utmärkelserna skiljer sig också en hel 
del från varandra, där medarbetarna är 
minsta gemensamma nämnare.

Långsiktighet
En annan förklaring är att det finns 
en långsiktig vilja hos både politiker 
och förvaltningsorganisationen, enligt 
Helén Eriksson-Elf.

– Stadens förtroendevalda är eniga 
om våra tillväxtmål, och vi som ska 
verkställa besluten ser också vikten av 
att jobba tillsammans. Det är även sam-
spelet med näringsliv, fastighetsägare, 
föreningar och andra intressenter som 
skapar en attraktiv stad.

Sedan finns det förstås även fram-
gångsfaktorer som staden har fördelar 

av, såsom läget, kollektivtrafiken och 
befolkningsstrukturen.

Så vad innebär de här utmärkelserna 
för staden?

– Flera saker. Det är en fantastiskt 
rolig bekräftelse för alla som jobbar 
här, det medverkar till stoltheten och 
känslan av att vi är en stad. Men det 
bidrar också till Sundbybergs varumärke; 
att folk vill flytta hit och att företag vill 
etablera sig här.

Livet mellan husen
När Helén Eriksson-Elf får frågan om 
vilken av utmärkelserna hon är mest 
stolt över funderar hon en stund innan 
hon svarar:

– Helheten. Att vi utnämns till både 
Superkommun och Tillväxtkommun 
men samtidigt även uppmärksammas 
som Årets Majkommun – ett pris som 
vi fått för vårt arbete med att tillva-
rata barnens rättigheter. Det visar på 
styrkan hos Sundbyberg, att det inte 
bara handlar om att bygga och springa 
fortare, utan även se det som händer i 
livet mellan husen. Att vi uppmärksam-
mar människorna som ska kunna leva, 
bo och verka i staden. Det är ju dem vi 
är till för. 

Glädje på fotbollsdagen i Rissne
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Priser och utmärkelser till  
Sundbybergs stad

• Årets Tillväxtkommun 
2014. Delas ut av Sweco, 
och Arena för Tillväxt. 
För ”Sveriges kraftigaste  
befolkningstillväxt och hög-
sta bostadsbyggande med 
en närhet till medborgare 
och näringsliv”.

• Årets Superkommun 
2015. Delas ut av tidningen 
Dagens Samhälle varje år 
till de tre kommuner som 
har bäst förutsättningar att 
möta framtida samhällsut-
maningar. Sundbyberg var 
nominerad även 2016 och 
kom då på andra plats efter 
grannkommunen Solna.

• Årets Majkommun 2014. 
Delas ut av Majblomman 
till en kommun som arbetar 
långsiktigt för att minska 
barnfattigdomen.

Dessutom hamnade Sundby-
bergs stad på delad femteplats 
2016 i tidningen Fokus ranking 
”Här är bäst att bo”, som base-
ras på 43 olika variabler.

Årets Majkommun, Årets Tillväxtkommun och Årets Superkommun.  
Utmärkelserna har haglat över Sundbybergs stad de senaste åren. Vi bad  
stadsdirektör Helén Eriksson-Elf förklara hemligheten bakom framgångarna.

Medarbetarna tar priset
FOTO: SUSANNE KRONHOLM

Sundbyberg stad har samlat på utmärkelser de senaste åren.  
Stadsdirektör Helén Eriksson-Elf berättar varför.
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Risteys yhdistää  
Hallonbergenin ja Örin 
Hallonbergen ja Ör kehittyvät nopeasti, 
ja nyt nämä kaupunginosat lähenevät 
toisiaan entisestään muun muassa 
taiteilijoiden, lasten ja nuorten avulla. 
Hallonbergsplanin ja Örbron-sillan ris-
teyskohdasta aiotaan luoda kaupungino-
sien yhteinen tila.

Kesävuosipuoliskon aikana Örbron-sil-
ta koristellaan kukin ja istutuksin, ja 
Hallonbergsplanilla järjestetään monen-
laista toimintaa. Yhteistyössä Marabou-
parkenin taidehallin kanssa kaupunki on 
kutsunut kaksi taiteilijaa, Elin Strandin 
ja Amanda Larssonin, osallistumaan 
kaupunginosien taiteelliseen koristami-
seen. Taitelijat tapasivat alueen asukkaat 
toukokuun viimeisenä sunnuntaina.
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Efter tolv år på Golfängarna kan vi nog påstå att national-
dagsfesten är årets höjdpunkt för många sundbybergare. Och 
utan att ha räknat (försök så får ni se…) törs vi också konsta-
tera att det i år var fler besökare än någonsin tidigare. Det 
vackra vädret gjorde dessutom att de kom tidigt och stannade 
till sena kvällen. 

– Nationaldagsfesten har verkligen blivit något unikt för 
Sundbyberg, säger projektledare Cecilia Moreno. Massor av 
människor i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika 
grupper samlas för att umgås och fira Sveriges nationaldag. 

Alla bidrar till att skapa den här traditionen tillsammans. 
Eller som en av deltagarna uttryckte det: ”Det här är en fest 
för alla på riktigt”.

Det kan inte heller vara så vanligt att över 40 000 personer 
samlas på en gräsplätt en varm sommardag utan att ord-
ningsvakterna behöver ingripa en enda gång.

Bland årets höjdpunkter fanns artistframträdande, det tra-
ditionella välkomnandet av nya medborgare och utnämning-
en av Årets sundbybergare, som vi skriver om på sidan  
1 i den här tidningen.

Bästa festen slog rekord

Parkourläger 8-12 år
13/6 till 1/7, kl. 09.00-15.00
Träna parkour en eller flera veckor. 
Anmälan: www.streetmentality.se
ALLAKTIVITETSHUSET

Parklek!
Måndag-fredag, kl. 10.00–16.00
Verdandi Sundbyberg välkom-
nar alla barn till parklek mellan  
13 juni-19 augusti.
TOPPSTUGAN I HALLONBERGEN

Sommarteater i Marabouparken 
Charlie och rymdäventyret
Lördag 16, 23 och 30 juli, kl. 13.30
Familjeföreställning från 3 år.
MARABOUPARKEN

Pop-up konstcykel – studio
Tisdag 19 juli, 17.00-20.00
Kom och gör ett beat och spela 
in dina texter i vår tillfälliga  
studio. Från 12 år, TOPPSTUGAN

Berättarstund för barn 6-9 år
Torsdag 4 augusti 14.00
Ingen föranmälan krävs.
MINIBIBBLAN I  
MARABOUPARKEN

Sommarteater i Marabouparken 
Vattenmannen och Speed
Lördag 6/8, kl. 14.00
Familjeföreställning från 5 år.
MARABOUPARKEN

Summerdance för 7-16 år
8-12/8, kl. 15.00–18.00
Lär dig hiphopdansens olika 
steg, stilar och uttryck från 
grunden. Avslutas med en stor 
dansfest vid Toppstugan.  
Anmälan: sundbyberg.se/lov
KULTURCENTRUM, HALLON-
BERGEN C, 1 TR

TellusArt för 5-15 år
10-11/8, kl. 10.00–12.00 och 
14.00–16.00
TellusArt och Allaktivitetshuset 
bjuder på workshop som en del 
av konstprojektet Art Beyond 
Boundaries. Konsten ställs sedan 
ut på Galleri UNG i Hallonbergen. 
Anmälan: sundbyberg.se/lov
ALLAKTIVITETSHUSET 

Under radarn – filmfestival på 
Golfängarna
Lördag 13 augusti, kl. 15.00–22.00
Filmvisning ute i det fria. Film 
producerat av barn och unga. På 
plats finns en scen för dig som 
är 7-18 år och vill uppträda, mejla 
jennifer.jerez@sundbyberg.se.
GOLFÄNGARNA

Sagoyoga för barn 4-6 år
Lördag 13 augusti, 14.00
MINIBIBBLAN I  
MARABOUPARKEN

Äntligen  
sommarlov!
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