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Hermes fyller 20
Servicegruppen håller  
ordning i stadshuset
SID 3

Läskigt på Kulturcentrum
Musik, dans och spök- 
historier på Halloween
SID 4

Tuvanparken i Lilla Alby, som är en 
del av Sundbybergs front mot vattnet, 
är en mötesplats med både lekplatser, 
hundrastgård, blomsterplanteringar 
och öppna gräsytor. Och sedan några 
veckor även en aktivitetspark med både 
utegym, hinder- och parkourbana samt 
en skejtyta med två pooler.

Staden ville göra ett offentligt och be-
stående konstverk av skejtytan och bjöd 
därför in fem väletablerade konstnärer 
till en tävling. Uppdraget gick sedan 
till Vegan Flavas bidrag ”Väx med mig”, 
ett konstverk som täcker hela ytan och 
som föreställer två skelett som möts, ett 
av ben och ett i trä.

Stadens jury skriver i sin motivering 
bland annat: ”En poetisk gestaltning 
som berör och bjuder in till eftertanke 
kring hur vi relaterar till varandra och 
till naturen.” Förhoppningen är att 
konstverket ska bli ett nytt landmärke, 
som kan tilltala inte bara skejtarna 
utan även andra besökare i alla åldrar. 

– En utgångspunkt var att konstnä-
rerna skulle tolka visionen ”Sundbyberg 
växer med dig” och utgå från ledorden 
i stadens nya vision: nytänkande – 
levande – tillsammans. Det har Vegan 
Flava gjort på ett fantastiskt sätt, säger 
Peter Lindström, mark- och anlägg-
ningschef på Sundbybergs stad.

Vegan Flava tillbringade en månad på 
plats med att skissa, spreja sitt verk på 
skejtytan och lackera det så att det håller 
bättre. Han hann precis klart till den  
28 oktober då aktivitetsparken invigdes 
med en rad aktiviteter, där över  
300 personer dök upp.

– Aktivitetsparken kommer att bidra 
till ett mer levande Sundbyberg med 
rörelse, övrig rekreation och glädje. Det 
är ett utmärkt exempel på hur vi aktivt 
kan arbeta med stadsplanering för att 
på en liten yta få ut mycket positivt 
av våra parker, säger Johan Storåkers, 
kommunalråd (L) och ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden. 

Konst och funktion i ett?
Ja, det är svårt att hitta ett bättre exempel än konstverket ”Väx med mig”, som 

täcker hela skejtytan i den nya aktivitetsparken i Lilla Alby.

Konst, skejt och parkour  
– allt i ett i Tuvanparken

Motionsspåren 
lyser i Ursvik
Vintermörkret är här, men både 
5- och 2,5-kilometersspåren i 
Ursvik är upplysta som vanligt. 
5-kilometerspåret har dessutom 
fått ny led-belysning och delvis 
ny sträckning för att få en 
bättre stigning runt ett parti där 
det tidigare var svårt att lägga 
skidspår.

En annan nyhet i motions-
området är en cykelverkstad för 
självservice nedanför Brotorps- 
hallen, till höger om parke-
ringen vid Ursviks start- och 
målområde. Där finns vatten, 
luft och verktyg för enklare 
cykelreparationer.

ILLUSTRATION: VEGAN FLAVA / FOTON: FREDRIK HJERLING

Aktivitetsparken i Tuvanparken lever upp till sitt namn och kan dessutom stoltsera 
med det färska konstverket ”Väx med mig” som syns nere till vänster.
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När mörkret lägger sig behöver vi mer dagsljus för att 
hålla oss pigga. Nu finns det möjlighet för sundbybergarna 
att ”tanka ljus” under vintermånaderna. 26 oktober invig-
des en ljusskulptur på Sundbybergs torg av stadsbygg-
nadsnämndens ordförande Stefan Bergström (C).

Skulpturens fyra bågar skapar ett sfäriskt rum och ljuset 
efterliknar dagsljuset. Ytterväggarnas mönster i perfore-
rad plåt ger en varm och välkomnande känsla. Designer är 
konstnären och landskapsarkitekten Helena Eriksson.

Tanka ljus på Sundbybergs torg

Energi- och klimat- 
rådgivningen ger  
gratistips
Du vet väl att Sundbybergs stad 
erbjuder hushåll, föreningar, 
fastighetsägare och företagare 
kostnadsfri och opartisk energi- 
och klimatrådgivning?

Energirådgivarna ger råd om 
hur du kan minska din klimat- 
och miljöpåverkan, minska din 
energianvändning och hitta de 
bästa tekniska lösningarna. Ring 
rådgivarna vardagar mellan  
9 och 16 (lunch 12-13) på  
08-29 11 29 eller besök energi- 
och klimatrådgivningens webb-
plats energiradgivningen.se. 

IT-gymnasister  
ger datorhjälp på  
biblioteken
Nu kan sundbybergarna få 
datorhjälp på stadens två bibli-
otek. Fram till jul finns nämligen 
praktikanter från Sundbybergs 
IT-gymnasium på plats för att 
hjälpa till vid de publika datorer-
na och även hålla enklare kurser 
för ovana datoranvändare, till 
exempel med sociala medier, 
office-programmen eller hur 
man skaffar e-post. Tisdagar 
11-17 finns de på Hallonbergens 
bibliotek och torsdagar 10-17 på 
Signalfabriken.

Rosen vidare i  
Funkisfestivalen
Rosen är Sundbybergs repre-
sentant i Funkisfestivalen, Sveri-
ges största tävling för personer 
med funktionsvariationer. Det 
stod klart efter att hon vunnit 
Sundbybergs deltävling på Kul-
turcentrum i Hallonbergen. Elva 
artister deltog i tävlingen och 
de ackompanjerades av Sundby-
bergs musikskola. 

Långtidsarbetslösa utan A-kassa och ny-
anlända är två grupper som staden och 
Arbetsförmedlingen med gemensamma 
krafter nu försöker matcha med stadens 
arbetsgivare.

– Staden har kontakter med det lokala 
näringslivet som Arbetsförmedlingen 
ofta saknar. Därför tror vi mycket på det 
här samarbetet, säger Josefin Malmqvist 
(M), kommunalråd och ordförande i 
social- och arbetsmarknadsnämnden.

Mitt första jobb
”Mitt första jobb” är inriktat på nyanlända, 
som ofta har akademiska utbildningar 
men har svårt att få jobb som matchar 
deras kompetens.

– Arbetsförmedlingen skickar oss  
presentationer på nyanlända som är redo 
för arbete. Vi träffar dem, går igenom  
deras kompetenser och behov och kon-
taktar sedan passande arbetsplatser.  
Sedan förbereder vi dem genom intervju-
er, förklarar hur den svenska arbetsmark-

naden fungerar och hjälper dem med  
deras CV:n. Hittills har vi fått ut 70 pro-
cent av de sökande nyanlända i arbete, 
säger Georgina Mattar, arbetsmarknads-
konsulent på Sundbybergs stad.

Jobbigen och extratjänster
I projektet ”Jobbigen” letar staden efter 
arbetsgivare för långtidsarbetslösa sund-
bybergare. 

– Vårt uppdrag är att arbeta proaktivt 
och hitta de dolda jobben som inte alltid 
har utannonserats, säger stadens hand- 
ledare Per Hammar.

Det finns även ett anställningsstöd till 
arbetsgivare inom välfärden, offentlig, 
kulturell eller ideell sektor; så kallade 
Extratjänster. 

– Den som anställer en person som 
är långtidsarbetslös eller nyanländ får 
ekonomisk ersättning. Villkoret är att 
det inte är ett existerande jobb utan 
att personen blir en extra resurs, säger  
Per Hammar.

Förskolan Vargen är en av de arbetsgivare 
som har två nyanlända personer på 
extratjänst. Och de är till stor hjälp, säger 
Pilar Sanhueza, biträdande förskolechef:

– Tack vara deras insatser kan våra 
förskollärare och barnskötare ägna sig 
åt den pedagogiska verksamheten och 
lägga fokus på barnen.

En av de nyanlända assistenterna är 
Nighat Zaid, som kommer från Pakistan 
och har varit i Sverige i tre år.

– Jag hjälper barnen i matsalen, 
förbereder mellanmål och delar ut frukt 
när de är ute. Det är jättebra för mig att få 
komma ut och jobba och samtidigt lära 
mig svenska, säger hon.

– Vi behöver testa nya sätt att få ut 
sundbybergare i arbete. Det är så lätt 
att fastna i gamla hjulspår och göra 
som vi alltid har gjort, säger Josefin 
Malmqvist. De här projekten pågår 
fram till årsskiftet. Sedan utvärderar vi 
och förhoppningsvis har de fallit väl ut 
så att vi kan förlänga projektet.

Nu gör staden en storsatsning för att fler nyanlända ska komma ut i arbete. Med 
stöd av Arbetsförmedlingen driver staden projektet ”Mitt första jobb”. Samtidigt 
hjälper staden Arbetsförmedlingen att hitta jobb för långtidsarbetslösa. 

FOTO: FREDRIK HJERLING

Staden satsar dubbelt på jobben

Nighat Zaid har bott i Sverige i tre år och jobbar som assistent på 
förskolan Vargen. Detta är möjligt tack vare stadens anställnings-
stöd för extratjänster.

F
O

T
O

: A
N

N
A

 H
Å

ST
E

E
N

FOTO: FREDRIK RICHARD



Uutiset
Nytt på finska

För sjunde gången bjuder Bibliotek Sundbyberg och Solna 
Stadsbibliotek in till sin gemensamma novellprisfest sista 
november. Då offentliggörs vinnarna i bibliotekens novell-
pristävling för unga författare mellan 12 och 20 år. På plats 
finns också författaren Sara Lövestam som berättar om 
sitt skrivande. Dessutom blir det boksläpp för en novell-
samling med de vinnande bidragen.

Novellprisfesten äger rum klockan 17.00-19.00 torsdag 
30 november på Solna Stadsbibliotek. Gratis inträde.

Välkommen på årets novellprisfest
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Hermes vänder sig till personer med 
lättare funktionsnedsättningar och som 
behöver mer stöd än den öppna  
arbetsmarknaden kan erbjuda. Service-
gruppen består av tio personer under 
ledning av gruppledare Kajsa Westin 
och stödassistent Lena Andersson.

– Vi går postrundor, tar emot paket, 
sköter om tjänstecyklarna och utför 
andra vaktmästaruppgifter. Verksam-
heten har en väldigt viktig funktion 
för deltagarna och för stadshuset i 
stort. Det är fantastiskt att staden har 
kunnat erbjuda den här verksamheten 
i hela 20 år, även om det inte alltid 
har varit så lätt.Många är osäkra på 
hur man bemöter personer med funk-
tionsnedsättning, säger Kajsa Westin.

Några av deltagarna har gått ut i ar-
betslivet och några har praktikplatser 
ute på företag medan andra stannar 
kvar. En av dessa är Patricia Valdes, 

som började på Hermes hösten 1997 
efter att ha gått ut gymnasiet.

– Då var vi fyra deltagare och en 
personal. Vi satt i trånga lokaler på 
äldreförvaltningen i gamla stads-
huset. Vi städade på avdelningen 
och gick postrundor till kommunala 
verksamheter i Rissne och centrala 
Sundbyberg. Vi började vår runda 
på Ekbackens förskola och slutade 
på Ekorrens förskola på Mariagatan, 
minns Patricia.

Hermes växte
Efter några år växte gruppen, fick stör-
re lokaler och mer att göra. Patricia 
utökade då sin tid på Hermes från två 
till fem dagar i veckan.

– Under åren har jag fått ett större 
förtroende när personalen sett vad jag 
klarar av. Och i december 2013 följde 
vi med när stadshuset flyttade 

till Hallonbergen, där vi fått ytterli-
gare fler arbetsuppgifter. Här går jag 
postrundor, frankerar vanliga brev och 
värdepost, kuverterar, kopierar och 
laminerar.

Fyra gånger per år sammanställer 
Patricia internfakturor på kuvert och 
papper, som hon skickar till ekonomi-
avdelningen. 

Roligt tillsammans
– Dessutom är jag mentor för nya 
arbetskamrater som ska lära upp sig. 
Förr tyckte jag inte alltid det var roligt 
att träffa nya människor, men det gör 
jag idag. Här på Hermes är jag trygg 
och vi har roligt tillsammans, säger 
Patricia.

Tryggaste arbetsplatsen fyller 20
– Jag har fått ett allt större ansvar och får jobba med det jag 
tycker om i min egen takt. Och jag har alltid personal som jag 
kan fråga.

Det säger Patricia Valdes, en av deltagarna i stadens 20-års-
jublierande servicegrupp Hermes. Själv har hon varit med 
nästan hela vägen.

Suurpanostus työpaikkoihin
Sundbybergin kaupunki ja työn-
välitys tekevät yhteisen suurpan-
ostuksen saadakseen useampia 
sundbybergiläisiä työelämään.

”Jobbigen” on hanke, jonka avul-
la pyritään löytämään työnantajia 
pitkäaikaistyöttömille muun muas-
sa ylimääräisten ns. extratjänst-ty-
öpaikkojen avulla. Valtio maksaa 
kyseisille työnantajille korvausta 
näistä työpaikoista. Samanaikai-
sesti meneillään on myös hanke 
”Ensimmäinen työpaikkani”, joka 
kohdistuu vastatulleisiin maahan-
muuttajiin.

– Työnvälitys lähettää meille 
esittelyjä vastatulleista maahan-
muuttajista, jotka ovat valmiita 
hakeutumaan työelämään. 
Tapaamme heidät, perehdymme 
heidän osaamiseensa ja tarpeisiin-
sa ja otamme sen jälkeen yhteyttä 
sopiviin työpaikkoihin, toteaa 
Sundbybergin kaupungin työmark-
kinakonsulentti Georgina Mattar.

Turvallisin työpaikka  
täyttää 20 vuotta
Kaupungin palveluryhmä Hermes 
auttaa henkilöitä, jotka jonkin 
lievän toimintarajoitteen vuoksi 
tarvitsevat enemmän tukea kuin 
mitä avoimilla työmarkkinoilla on 
saatavana. 20 vuotta täyttävä 
Hermes-ryhmä toimii Hallonber-
genin kaupungintalolla. Osa toim-
intaan osallistuneista on siirtynyt 
työelämään, osalla on harjoittelu-
paikka jossakin yrityksessä, ja osa 
jatkaa Hermeksessä.

– Jaamme postia, otamme vas-
taan paketteja, huollamme kun-
nan virkapyöriä ja teemme muita 
vahtimestarin tehtäviä. Toiminta 
on erittäin tärkeää osanottajille 
ja koko kaupungintalolle, toteaa 
ryhmänjohtaja Kajsa Westin.

Taidetta, skeittiä ja parkou-
ria Tuvanparkenissa
Lilla Albyssä Sundbybergin ran-
tamaisemassa sijaitseva Tuvan-
parken on puisto, jossa on niin 
leikkipaikkoja, koirien ulkoilupa-
ikkoja, kukkaistutuksia kuin myös 
avoimia ruohokenttiä. Lokakuussa 
alueelle avattiin uusi aktiviteetti-
puisto, jossa on niin ulkokuntosali, 
esterata kuin parkourratakin sekä 
myös kaksialtainen skeittipaikka. 
Koko skeittialuetta peittää taiteli-
ja Vegan Flavan taideteos ”Kasva 
kanssani”. Teos esittää kahta 
toisensa kohtaavaa luurankoa, 
joista toinen on luusta ja toinen 
puusta. Tavoitteena on, että 
taideteoksesta tulee maamerkki, 
joka houkuttelee paikalle sekä 
skeittaajia että kaikenikäisiä 
kävijöitä. 

Staden satsar dubbelt på jobben
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En av Hermesgängets många viktiga uppgifter i stadshuset är att plocka 
ren disk från diskmaskinerna på avdelningarna ner till restaurangen 
eftersom de flesta tar med sig kaffet upp till sina arbetsplatser. FOTO: FREDRIK HJERLING
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Halloweenfirandet har kommit till 
Sverige för att stanna, och självklart 
även till Sundbyberg. Eftersom det 
dessutom var höstlov var det gott om 
läskiga aktiviteter på bland annat Fri-
tiden och aktivitetshuset 174:an. Och 
så bjöd Sundbybergs dansstudio och 
kommunala musikskolan in elever för 
att tillsammans skapa en happening 
på Kulturcentrum.

– Eleverna samlades i tre timmar 
där halva gruppen skapade musik och 
andra halvan dans. Men innan repe-
titionerna satte igång spökade alla ut 
sig med utklädningskläder från vårt 
teaterförråd, säger Helene Karabuda, 
verksamhetsansvarig för Sundbybergs 
dansstudio.

Dansstudions Sophie Nanne hade 
dessutom bakat läskiga bakverk och 
hela teatersalen var dekorerad med 
spindelnät, fladdermöss med mera på 
Halloweentemat.

– Vi fikade och berättade spökhisto-
rier innan det var fullt fokus på dans 
och musik. Halv sex slog vi sedan 
upp dörrarna och släppte in föräldrar, 
syskon och kompisar. Det var fullt till 
sista plats när eleverna uppträdde på 
temat ”läskigt”.

Musikskoleeleverna framförde 
musik på bland annat fiol, cello, 
piano, gitarr, flöjt och klarinett. De 
spelade låtar med namn som ”Trolls, 
Orcs and Goblins”, ”Trick or Treat” 
och ”Witches’ Cauldron” men också en 

hel del improviserad stämningsmusik 
under instruktion på plats av lärare 
från musikskolan.

– Det gick fantastiskt bra. Och det 
roligaste var att det var både pojkar 
och flickor i blandade åldrar som 
deltog, dessutom från olika delar av 
Sundbyberg. Många kände inte var-
andra, men när de fick klä ut sig och 
sminka sig hade de jättekul. Det här 
är första gången som dansstudion och 
musikskolan gör det här tillsammans 
och det gav verkligen mersmak. Och 
att nästa år kanske även lägga till tea-
ter och cirkus gör det hela ännu mer 
spännande. Kan ju bli hur häftigt som 
helst, säger Per Fjellström, gruppchef 
och lärare på Musikskolan.

En heldag med film, musik, dans, cirkus, läsning och mycket mera, det fick 
Sundbybergs barn och unga chansen att uppleva den 18 november. Då genom-
fördes eventet Hallonbergen LIVE för gången på Kulturcentrum, Hallonbergens 
bibliotek, Fritiden och i Hallonbergen centrum. Dagen arrangerades genom ett 
samarbete mellan Kultur Sundbyberg, biblioteket och fritiden.

Hallonbergen LIVE – en heldag fylld av kultur

– Det var kul att stå på scenen. Men allra bäst var det läskiga halloweenfikat.
Så sammanfattar fioleleven Heron sina intryck av Halloween, som hon firade på Kultur-
centrum tillsammans med ett trettiotal andra elever från musikskolan och dansstudion. 
Allt avslutades med en spöklik uppvisning i teatersalen.

Musik- och danselever skapade  
spökstämning på Kulturcentrum

Hitta mer på 
sundbyberg.se

FOTO: FREDRIK HJERLING

På scen i foajén
Dansstudion, Musikskolan,  
Teaterstudion och Aggregat 
står för programmet.
När: 28 november 17.00–19.00
Plats: Kulturcentrum
Gratis
 
Författarbesök I Signal- 
fabriken: Monika Fagerholm
Besök av den hyllade författaren 
till Glitterscenen, Underbara 
kvinnor vid vatten och Den 
amerikanska flickan. 
Tid: 29 november kl. 18.00.
Plats: biblioteket i Signal- 
fabriken.
Gratis

Foajétorsdag: Julkryddad 
världsmusik
Trion FOLKBUS tar oss med på 
en musikalisk resa
med visor och världsmusik med 
jul- och vinteranknytning.
När: Torsdag 30 november 
14.00
Plats: Kulturcentrum
Gratis

Barnteater: Eli och Rio
Följ med Eli & Rio på ett äventyr 
i hemmets alla rum, där de delar 
med sig av sin överraskande och 
fantasifulla värld.
När: 2 december, 12.00
Plats: Kulturcentrum
Ålder: Från 3 år

Adventskonsert
Musikskolans elever och lärare 
spelar och sjunger i advent.
När: 4 december 18.00
Plats: Sundbybergs kyrka
Gratis

Fredags Funk - Textiltryck
En kväll där du som behöver en 
lugn miljö och extra stöd kan 
prova på att trycka på tyger.
När:  8 december, 15.00-19.00
Plats: Aggregat, Kulturcentrum 
Gratis
Ålder: 15-25 år
Anmälan: Via mejl till  
galleriung@sundbyberg.se
Gratis

Foajétorsdag: Julsångscafé
Julsånger med Svante Engblom 
och Kina Löwenbrååt Koski
När: 14 december, 14.00-15.00
Plats: Kulturcentrum
Gratis

Fredagslyx på Aggregat
När: 15 december
Ålder: 15-25 år
Plats: Aggregat på Kultur- 
centrum
Gratis

Det var läskigt och spöklikt när elever från musik-
skolan och dansstudion hade gemensam uppvisning 
på Kulturcentrum.

På 
gång


