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 FRÅGA EN POLITIKER:  Vilka frågor ska du driva i kommunfullmäktige kommande mandatperiod?

SUNDBYBERG

Demokrativecka med personliga möten, åsikter och kafferep

NYTT FRÅN

Mellan den 13 och 19 oktober arrangerades 
Demokrativeckan i Sundbybergs stad för fjärde 
året i rad. 

Stadens medborgare hade under veckan 
möjlighet att delta i ett flertal evenemang. 
Bland annat besökte politiker två av stadens 

fritidsgårdar, det hölls ett samrådsmöte om 
stadens service på finska och på Träffpunkten i 
Hallonbergen arrangerades ett mångkulturellt 
kafferep. 

– Flera av stadens verksamheter arbetade 
under veckan med demokratifrågor. Inom 

daglig verksamhet har man till exempel pratat 
om FN:s konvention om rättigheter för per-
soner med funktionsnedsättning och de har 
fått lämna sina synpunkter om verksamheten, 
säger Filippa Palmgren, projektledare för  
Demokrativeckan.

När järnvägen genom centrala Sundbyberg 
grävs ner förändras stadens förutsättningar  
radikalt. Men resan dit kräver noggrann 
planering och ett nära samarbete med både 
Trafikverket och kranskommunerna.

– Arbetet planeras pågå mellan 2019 och 
2025, då en fyrspårig järnväg läggs under 
jord mellan Marabouparken och Solnagrän-
sen. Och här måste vi samarbeta så mycket 
det bara går, för att kunna minimera de stör-
ningar som arbetet kommer att innebära utan 
att tappa fokus på framtida möjligheter, säger  
Catherina Fored.

Tiden fram till byggstart handlar mycket 
om detta; att planera inför nedgrävningen, men 
framför allt om att skapa förutsättningar för att 
Sundbyberg ska kunna växa hållbart för kom-
mande generationer.

– Fem år kan låta mycket, men tiden går 

snabbt. Och för oss är det viktigt att få med 
medborgarna i den fortsatta dialogen.

Hösten 2013 och våren 2014 höll kom-
munen sex dialogmöten med bland annat 
medborgare, representanter för staden, exper-
ter och politiker. Syftet var att samla in åsik-
ter, idéer och visioner från alla som bor och  
verkar i Sundbyberg. Resultatet ligger till grund  
för detaljplaneringen av Sundbybergs nya 
stadskärna.

 – Här framkom bland annat att sundby-
bergarna vill ha fler mötesplatser och gröna 
rum. Men framför allt är det viktigt för de bo-
ende att Sundbyberg får behålla sin själ och sin 
karaktär – färger, arkitektur, husens höjd etc – 
men att samtidigt inte vara rädd för att förnya, 
säger Catherina Fored.

Detta rimmar även med stadens värdeord 
nära, charmigt och expansivt, som är viktiga 

ledstjärnor tillsammans med översiktsplanen 
och kommunens visionsdokument.

– Vi kommer att lägga ner mycket tid 
på att verkligen ta vara på de goda idéer som 
kommer fram i fortsatta dialoger med sundby- 
bergarna. Inte minst är det viktigt att lyssna på 
barn och ungdomar. När de fyra spåren ligger 
på plats 2025 kommer Sundbybergs station vara 
den järnvägsknut i Sverige näst efter Stockholms  
central där flest antal personer passerar, vilket 
gör Sundbyberg ännu viktigare för regionen. 

Samtidigt påpekar Catherina Fored att 
nedgrävningen av järnvägen faktiskt bara  
är en liten del av förändringen av centrala 
Sundbyberg.

– Stadskärnan är större än så. Och en  
viktig del i stadsplaneringen är att titta på hur  
besökarna möts när de kommer till Sundby-
berg, framför allt från Stockholm. 

Nytt styre i  
Sundbybergs stad 
I Sundbyberg har en ny politisk 
ledning bildats efter valet och i 
den ingår Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Kristdemo- 
kraterna och Centerpartiet.  
Kommunfullmäktige höll  
sitt första sammanträde den  
15 oktober och består nu av 
55 ledamöter, till skillnad från 
51 i förra mandatperioden. 
Fördelningen av mandaten i 
fullmäktige är följande: 

Socialdemokraterna  
18 mandat

Moderaterna  
14 mandat 

Miljöpartiet 
6 mandat 

Folkpartiet  
4 mandat 

Vänsterpartiet 
4 mandat 

Sverigedemokraterna  
4 mandat 

Centerpartiet  
3 mandat

Kristdemokraterna  
2 mandat

På mötet valdes Jonas Nygren (S) 
till ordförande för kommun-
styrelsen. Stefan Bergström (C) 
valdes till förste vice ordför- 
ande och Mikael T. Eriksson (M) 
valdes till andre vice ordförande. 
Det beslutades vidare att  
antalet ledamöter i kommun- 
styrelsen ska vara 11 (till skillnad 
från 13 i förra mandatperioden) 
och lika många ersättare.  
Mandatfördelningen i kom-
munstyrelsen är: Socialdemo-
kraterna 3, Moderaterna 2, 
Miljöpartiet 2, Vänsterpartiet 
1, Folkpartiet 1, Centerpartiet 1 
och Kristdemokraterna 1.

Christina Fjellström (S) 
valdes till kommunfullmäktiges 
ordförande. Till förste vice ord-
förande valdes Michael Spira (S) 
och till andre vice ordförande 
Jan Bojling (M).
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Fler mötesplatser och gröna 
rum när tågrälsen grävs ner

www.facebook.se/sundbyberg

PETER SCHILLING (S)
Göra det möjligt 
att utveckla  
Sundbyberg till  
en framtidsstad 
som kan rymma 
både mångfald 
och bredd. 

LARS LINDGREN  (MP)
Hållbarhet miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt 
genom att gröna, blå och 
röda politiker samarbetar. 
Nedgrävningen av järn-
vägen, skolresultaten ska 
förbättras och satsningar 
på miljö och hälsa behövs. 

SOPHIE SILVERRYD (M)
Jag ser fram emot 
många, livliga debatter. 
Jag ska driva moderat 
politik; ordning och reda 
i ekonomin, fler sundby-
bergare i arbete, mindre 
barngrupper i förskolan 
och bättre skolresultat.

BERNDT ERIKSSON (C)
Jag förväntar mig en kon-
struktiv tid med många bra 
beslut för ett Sundbyberg 
som växer i balans. För mig 
är det extra viktigt att Sund-
byberg blir en giftfri stad för 
alla våra barn, och i mitt fall 
också barnbarn.

– Det här är en fantastisk möjlighet att tillsammans skapa en stadskärna med nya mötes-
platser, säger Catherina Fored, arkitekt och projektansvarig för Sundbybergs nya stadskärna,  
som är entusiastisk inför de kommande åren.

Sundbybergarna vill ha fler mötesplatser och gröna rum i Sundbybergs nya stadskärna. Samtidigt värnar de om stadens karaktär och själ.           Illustration: White arkitekter
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 Go’kväll Sundbyberg
Torsdagen den 6 november har butikerna och restau-
rangerna i centrala Sundbyberg kvällsöppet till 20:00. 
De har fina erbjudanden, aktiviteter, rabatter och 
annat du inte får missa. Håll utkik efter rosa flaggor! 
Välkommen hälsar Köpstråk Sundbyberg. Sista kvälls-
öppet det här året är torsdagen den 4 december.

Vinnare av Bror Ejves stipendium
Kerstin Bergendal har tilldelats Bror 
Ejves stipendium på 20 000 kronor. 
Hon får det för sitt arbete i projektet 
Parklek och detaljplanerna för  
Hallonbergen Ör. Stipendiet delas  
ut av folkrörelsen Konstfrämjandet.

Strandtorget  
– nytt attraktivt parkområde
Den ombyggda Tuvanparken, som stod 
klar i september 2013, har blivit en popu-
lär mötesplats för alla åldrar, med lekplat-
ser, öppna gräsytor, hundrastgård och 
blomsterplanteringar. Och nu har turen 
kommit till Strandtorget, som utformas 
som en grön scen med stora läktare. Det 
blir även plats för en servering.

– Hela gröna stråket från Tuvanpar-
ken ner till Strandtorget vid Bällstaviken 
kommer att bli ett attraktivt parkområde 
när allt är klart, säger Kerstin Fogelberg, 
stadsträdgårdsmästare i Sundby- 
bergs stad. 

En plan för Strandtorgets utformning 
har tagits fram och nu pågår detalj- 
projektering. I vinter upphandlar kom-
munen byggföretag. Byggstart planeras 
till april nästa år.

– Strandtorget har blivit fördröjt med 
ungefär ett halvår, eftersom det  
är anpassat till att omkringliggande  
bebyggelse blir klar. Och några av de hus 
som byggs längs Hamngatan har blivit 
försenade. Men vi räknar ändå med att 
Strandtorget blir i stort sett klart under 
2015, med undantag för en del plan-
teringar och mindre arbeten som görs 
färdigt våren 2016.

Nya föräldragrupper  
i höst
Har du svårt att prata med tonåringarna 
hemma? Hjälper de inte till? Bråkar de 
med syskon och föräldrar?

– Tonårstiden kan vara jobbig, 
samtidigt som föräldrarna är viktigare än 
någonsin. Därför har kommunen startat 
föräldragrupperna ”Älskade förbannade 
tonåring”, som vänder sig till alla föräldrar 
med barn mellan 12 och 18 år – oavsett 
om de upplever att de har problem eller 
inte, säger föräldrastödssamordnare  
Karolina Hellberg.

Föräldragrupperna leds av två peda-
goger som tar upp olika teman, till exem-
pel kommunikation, skola och internet. 
Grupperna träffas fyra kvällar i november i 
stadshuset i Hallonbergen.

– Vi körde detta för första gången i  
våras med en grupp på tolv föräldrar,  
några kom ensamma, några i par. Och 
utvärderingen var väldigt positiv. Delta-
garna fick träffa andra föräldrar i samma 
situation och upplevde också att de fick 
med sig en del verktyg. Så i höst hoppas  
vi på att få ihop två grupper.

Läs mer och anmäl dig på: 
 www.sundbyberg.se/foraldrastod

”Boken kommer” är ett begrepp i biblio-
teksvärlden och har funnits i Sundbyberg i 
över 40 år. Ändå är det många som inte känner 
till tjänsten.

– Det handlar om att alla ska ha möjlighet 
att läsa. De som inte kan ta sig till biblioteket 
kan därför kontakta oss så kommer vi hem till 
dem med böcker, säger Katarina Willner.

Tjänsten omfattar både fysiska böcker och 
talböcker. De sistnämnda framställs av myn-
digheten för tillgängliga medier och är till för 
dem som har ett läshinder eller en funktions-
nedsättning. Till talböckerna går det dessutom 
att låna särskilda talboksspelare, som är lättare 
att använda än en cd-spelare.

– De flesta som nyttjar den här servicen 
är äldre och saknar dator. De ringer därför till 
mig och beställer. Ofta har de specifika öns-
kemål, men det är lika vanligt att jag får fria 
händer att välja ut böcker. 

En av dem som brukar ringa till ”Boken 

kommer” är Maj Ehrlefeldt, 93 år, i Ör. Och 
hon tycker det är en utmärkt service:

– De ställer alltid upp. Om jag läser till ex-
empel en recension i DN av en ny bok så kan 
jag förhandsbeställa den som talbok. Och det 
är alltid lika roligt när det dyker upp en ny bok 
i brevlådan.

Medan talböckerna skickas kostnadsfritt 
med post, så går Katarina Willner eller hen-
nes kollega Ylva Rörstad hem med de fysiska 
böckerna till låntagaren.

– Det är ju inga avstånd i Sundbyberg. Och 
det är trevligt att komma hem till folk, ge per-
sonlig service och prata om böckerna. Vi pas-
sar samtidigt på att hämta förra bokleveran-
sen, och jag vet att många låntagare uppskattar 
den här tjänsten, säger Katarina Willner.

Du som inte kan ta dig till biblioteket  
och vill få böcker hemlevererade, kontakta  
Katarina Willner på 08-706 84 89 eller 
katarina.willner@sundbyberg.se 

Kirjoja  
kotiovelle
”Boken kommer” eli ”Kirja tulee kotiin” on 
kirjastopalvelu niille toimintarajoitteisille 
sundbybergiläisille, jotka eivät voi itse 
käydä kirjastossa. Kirjapalvelu koskee 
niin tavallisia kirjoja kuin äänikirjojakin. 
Äänikirjat lähetetään kotiin maksutta. 
Kirjastonhoitaja Katarina Willner tai hänen 
kollegansa Ylva Rörstad tuovat henkilö-
kohtaisesti perinteiset kirjat asiakkaille ja 
ottavat samalla mukaansa aikaisemmin 
lainatut kirjat. Ellet pääse kirjastoon, 
mutta haluat kirjatoimituksen kotiisi, ota 
yhteys Maija Luomaan, puh. 08-706 84 78, 
tai lähetä sähköpostia osoitteeseen maija.
luoma@sundbyberg.se.

”Boken kommer”, heter den service som biblioteket erbjuder sundbybergare som inte har 
möjlighet att själva ta sig till biblioteket.

– Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan komma till biblioteket 
kan utan kostnad få böcker levererade hem till dig, säger bibliotekarie Katarina Willner.

Stationen har flyttat in på Ängskolan
– Sundbybergs ungdomar har fått en 
kreativ mötesplats med helt nya möjlig-
heter, säger Petri Peltonen, enhetschef på 
kultur- och fritidsförvaltningen.

Han är glad över att fritidsgården  
Stationens nya lokaler ligger i Ängskolan.  
I början av oktober skedde flytten.

– De gamla lokalerna på Sturegatan 
låg mitt i ett krogdistrikt och saknade 
fönster. Så kultur- och fritidsnämnden 
gav förvaltningen i uppdrag att hitta nya 
och bättre lokaler för Stationen. 

Av de alternativ som fanns föll valet på 
Ängskolan, av flera skäl:

– Vi disponerar mer än dubbla ytan 
mot tidigare. Men viktigare är att vi har 
tillgång till skolans musikrum, aula och alla 
småutrymmen. Det skapar möjligheter till 
musik, teater och medieprojekt. Dessutom 
får vi en gård med bollplan, vilket vi också 
saknade tidigare. Det innebär att ungdomar-
na kan spontanidrotta på sin fritidsgård. Nya 
Stationen invigdes 10 oktober med eldshow 
och uppträdanden, och nu håller kommunen 

workshopar med ungdomarna för att tillsam-
mans fortsätta inreda lokalerna.

Biblioteket kommer 
hem till dörren
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Ny sophämtare – ändrade hämtdagar
Sedan 1 oktober är det företaget Renonorden som hämtar soporna i Sundbyberg. De 
tog över efter Ragn-Sells. Den nya entreprenören känns igen på deras röda sopbilar.  
I samband med bytet ändrades dagen för sophämtning för många hushåll. Fordonen 
som tömmer soptunnor har nu två fack, ett för hushållssopor och ett för matavfall. 
Därmed kommer de gröna tunnorna för hushållssopor och de bruna för matavfall att 
tömmas på samma gång. Det blir färre transporter vilket ger en miljövinst.

Blåklockan – 
ny miljöklassad 
förskola i Ör

I väntan på att den nya förskolan skulle bli klar 
har barnen fått hålla till i tillfälliga lokaler nära 
rackethallen i Ör. Våren 2013 inledde kommu-
nen bygget och den 13 oktober slogs dörrarna 
upp till den nya förskolan, som har fått nam-
net Blåklockan efter kvarteret där den ligger.

– Skolan är byggd i två våningsplan och 
har plats för 160 barn, fördelade på åtta av-
delningar. Den har projekterats för miljöbygg-
nadsklass Guld, som är den tuffaste miljökate-
gorin, säger Jenny Skagstedt, projektledare på 
stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.

Den nya förskolan har en trädgård med 
lekutrustning och inte minst en takterrass 
med möjlighet till skapande verksamhet; 
måla, forma och plantera. Och det är nära till 
Malins park vid Råstasjön, dit man gör regel-
bundna utflykter.

Nya, moderna och funktionella äldreboen-
den. Det blir resultatet av den rockad som 
inleds i maj-juni nästa år, då de boende på 
Lötsjövägen 6 flyttar till Bananhuset på 
Landsvägen i centrala Sundbyberg.

– Sundbybergs äldreboenden får ett stort 
lyft de närmaste åren, säger Carl- Johan Swärd, 
utredare på äldreförvaltningen.

Sundbybergs äldreboende Lötsjögården är 
slitet och behöver byta stammar. Arbetsmiljö-
verket har också anmärkt på att badrummen 
är för trånga.

– Den politiska ledningen har dessut-
om beslutat att man vill ha fler och mindre 
äldreboenden i olika stadsdelar. Därför har vi 
sett över hela kommunens äldreboenden, säger 
Carl-Johan Swärd.

Det första som sker är att alla på Lötsjö-
gården 6 flyttar till det nya äldreboendet på 
Landsvägen nästa vår.

– Det blir en permanent flytt – vi vill inte 
tvinga våra äldre att flytta mer än nödvändigt.
Där byggs även en träffpunktslokal, som ersät-
ter den på andra sidan Landsvägen. Det nya 
äldreboendet får också eget tillagningskök och 
en fin terrass med växter.

– När flytten är genomförd bygger vi om 
lokalerna på Lötsjövägen 6 och rustar upp 
gården mellan Lötsjögårdens två hus. När 
sedan ombyggnaden är klar i mitten av 2016 
flyttar de äldre över från Lötsjövägen 4, som vi 
återlämnar till hyresvärden Förvaltaren, säger 
Carl-Johan Swärd.

Även F-huset på Ekbacken är slitet, och de 
som bor här flyttar över till ett helt nytt äldrebo-
ende, som byggs i Storskogen. 

– Om allt går enligt plan sker den flytten i 
maj-juni 2016. Även detta äldreboende får eget 
tillagningskök och fina utemiljöer i form av 
innegård och takterrass, säger Carl-Johan Swärd.

Parempia vanhustenasuntoja, 
kun vanhoja korjataan ja uusia 
rakennetaan 

Sundbybergiin saadaan uusia, moderneja 
vanhustenasuntoja, joissa on viihtyisät 
pihat ja ruoanvalmistukseen soveltuvat 
keittiöt. Ensimmäinen etappi käynnistyy 
ensi vuoden touko-kesäkuussa, jolloin 
Lötsjövägen 6:n asukkaat muuttavat ”ba-
naanitaloon”, joka sijaitsee Landsvägenillä 
Sundbybergin keskustassa.

– Lötsjövägen 6:n tyhjennyttyä talossa 
käynnistetään peruskorjaus samalla kun 
Lötsjögårdenin talojen välinen pihamaa 
kunnostetaan. Rakennustöiden päätyttyä 
vuoden 2016 puolivälissä Lötsjövägen 
4:n asukkaat muuttavat taloon, kertoo 
vanhustenhuoltohallinnon käsittelijä 
Carl-Johan Swärd.

Myös Ekbackenin F-talo on huonossa 
kunnossa ja asukkaat muuttavat siksi 
sieltä touko-kesäkuussa 2016 uusiin, 
Storskogeniin rakennettaviin vanhustena-
suntoihin.

– För den konstnärliga utsmyckningen står 
Jesper Nyrén. Förskolans färgsättning harmo-
nierar både med konsten och med omgivning-
en, och bidrar till stadsdelens lugna atmosfär, 
säger Jenny Skagstedt.

Förskolechef Susanne Helén berättar att 
man nu håller på att lotsa in barnen i den nya 
miljön: 

– Vi strävar efter att bygga en pedagogisk 
lärmiljö, som utmanar barnen i deras lärande 
och som ökar deras inflytande. Och det kräver 
att vi strukturerar användandet av bland annat 
det pedagogiska köket, ateljéerna, medierum-
met och, på sikt, den härliga takterrassen.

Nu har den öppnat – förskolan i Ör. Den 13 oktober  
flyttade barnen in i nya, fräscha Blåklockan.

– Miljön är både välkomnande och inspirerande,  
säger förskolechef Susanne Helén.

Bättre äldreboenden när  
kommunen bygger om och bygger nytt

Dags att välja skola
MELL AN DEN 10 NOV EMBER och  
12 december kan alla föräldrar till-
sammans med sina barn ansöka till 
förskoleklass eller årskurs 7 till höst- 
terminen 2015. 

Enklast är det att använda kom-
munens e-tjänst. Där kan man söka till 
tre skolor i prioriteringsordning efter 
sina önskemål. Andra veckan i februari 
skickar kommunen ut erbjudande om 
placering.

På kommunens webbplats finns 
presentationer av skolorna, en be-
skrivning av hur antagningen går till 
och annan information som hjälper 
föräldrarna att få en så heltäckande 
bild som möjligt.

 Har man inte möjlighet att 
använda e-tjänsten kan man fylla i 
en blankett och skicka till barn- och 
utbildningsförvaltningen. Blanketten 
hämtas på förskolor och skolor, och 
finns att ladda ner på webben.

Till fristående skola eller skola i 
annan kommun, söker man direkt hos 
dem och meddelar sedan placeringen 
till Sundbybergs stad.

Den som inte gör ett eget val place-
ras i närmaste skola där det finns plats. 

Skolorna har informationsmöten då 
föräldrar och barn kan bekanta sig med 
skolornas verksamheter. Tiderna finns 
på www.sundbyberg.se/skolval

Vinyl gör comeback på 
Sundbybergs bibliotek
BIBLIOTEK E T I  SUNDBYBERG är 
bland de första biblioteken i Sverige att 
på nytt låna ut nyutgivna vinylskivor. 

I augusti gjorde vinylskivan come-
back på utlåningshyllan på biblioteket 
i Signalfabriken. Det finns pop- och 
rockklassiker men också ny pop, rock, 
blues och jazz att låna. De flitigaste lån-
tagarna är de yngre som inte vuxit upp 
med grammofon i vardagsrummet.

– Vi ser att den yngre publiken 
som inte vuxit upp med vinylskivor är 
de som nu kommer och lånar vinylen, 
säger Margareta Engstrand, bibliotek-
schef i Sundbyberg.

Biblioteket hade en gång liksom 
många andra bibliotek en stor samling 
vinylskivor. 1976 upphörde inköpen 
och skivorna skänktes därefter bort.
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Lena Sundström 
besöker Signal- 
fabriken
ONSDAG 5 NOVEMBER  
KL 18:00
Författarbesök av journalisten 
och författaren Lena Sund-
ström, som bland annat har 
skrivit böckerna Världens  
lyckligaste folk och Spår.
Biblioteket i Signalfabriken. 
Gratis inträde.

Tre kvinnor  
– tre temperament
TORSDAG 6 NOVEMBER  
KL 14:00
Regissören och dramatikern 
Agneta Elers-Jarleman och 
kompositören Gunnar Edander 
berättar om och framför scener 
ur sina tre succépjäser om tre 
författare. Kulturcentrum i  
Hallonbergen C. Gratis inträde.

Bröderna Pixon 
och tv:ns  
hemtrevliga sken
LÖRDAG 8 NOVEMBER  
KL 12:00-12:45
De fyra bröderna älskar att titta 
på tv, men en dag är den död. 
Fritt efter Malin Kiveläs bok.
Från 4 år. Kulturcentrum i  
Hallonbergen C. Pris: 40 kr,  
biljett kan bokas på: 
 www.sundbyberg.se

Konsert:  
Vår bästa  
blandning
TORSDAG 13 NOVEMBER  
KL 14:00-15:00
Cecilia Stenhammar och  
Svante Engblom framför  
musik av bland annat Ramel 
och Vreeswijk. Kulturcentrum  
i Hallonbergen C.

Visor och  
musik från  
världens hörn
TORSDAG 20 NOVEMBER  
KL 14:00-15:00
Kända och okända sånger med 
bekanta och obekanta instru-
ment. Med Stellan Sagvik, Maria 
Hulthen och Kaj Magnusson.
Kulturcentrum i Hallonbergen C.

Du och jag i världen
LÖRDAG 22 NOVEMBER
Med musik och rytmer som alla 
kan sjunga, dansa och röra sig 
till utgår denna föreställning 
från barnets möte med omvärl-
den. Från 3 år.  Kulturcentrum i 
Hallonbergen C. Pris: 40 kr.

Evenemangs- 
guiden

– Tjejerna tänker att när de är där vill de också ha 
tid för reflektion och att de ska få visdomsord med 
sig. Men vi har inte hunnit göra det än så det ska 
vi fortsätta jobba med.

Jennifer Jerez förklarar att fastän staden valt att 
fokusera på tjejers behov och önskemål så skräms 
inte killar bort från planen. Den är till för alla.

– Man vet att där det finns tjejer dit kommer 
också killar. När tjejerna var där och målade kom 
killar dit och ville hjälpa till. Det här har varit ett 
inkluderande projekt, bara för att vi bjöd in tje-
jerna har det inte exkluderat killarna, säger hon.

Tua Höjer tror att planen kommer att fortsätta 
vara välanvänd och hoppas att staden kommer att 
ta hand om planen och rusta den varje år så att 
den är fräsch. Att kommunen lyssnade på med-
borgarna och gjorde verklighet av förslaget ser 
hon som något bra.

– Kommunen gör allt för att det ska vara bra 
för dem som bor där och de vill göra så att de som 
bor i Rissne får det bättre. Jag har sett att våra 
idéer kan bli verklighet, jag tycker att de lyssnar 
jättebra, säger hon.

Läs mer om Rissnedialogen på: 
sundbyberg.se/rissnedialogen

Fullsatt när nya basket-
planen invigdes
Invigningen av basketplanen Rosa pantern blev en succé, med nästan 300 besökare, 
landslagsbesök och streetbasketturnering. Nu planerar staden för en årlig turnering,  
som även ska locka ungdomar utanför kommungränsen. 

Hejarklacksgruppen Dynamite cheerleading uppträdde när Rosa Pantern invigdes med streetbasketturnering.

Före sommaren presenterades det tiopunkts- 
program, som togs fram efter vårens medbor-
gardialog i Rissne och som ska bidra till att göra 
stadsdelen till en bättre plats att bo och vara på.

En av punkterna var en basketplan  
utomhus. Kultur- och fritidsförvaltningen i 
staden ville att basketplanen även skulle tilltala  
tjejer, eftersom det annars främst är killar som  
använder spontanidrottsplatserna. 

– Vi startade därför en projektgrupp där vi 
bjöd in unga tjejer. De fick säga sitt om hur de 
vill att planen ska vara för att det ska bli en plats 
där de vill hänga, säger Jennifer Jerez, projektle-
dare för Rosa pantern.

Projektgruppen ville ha rosa linjer, ett rosa 
panterhuvud mitt på planen och läktare runt-
om. Dessutom var de noga med att platsen ska 
kännas trygg, varpå ny belysning sattes upp och 
kringliggande buskage trimmades.

16-åriga baskettjejen Tua Höjer var en av 
deltagarna i projektgruppen.

– Det är coolt att vi fick vara med att utforma 
planen och affischerna till marknadsföringen. 
Det är kul att ungdomar får vara delaktiga och 
det behövs idrottsanläggningar också för tjejer. 
På de flesta ställena hänger killar och då är det 

färre tjejer som går dit. Nu är det fler tjejer som 
går till Rosa pantern, säger hon.

Det gick fort från idé till färdigt resultat. 
Lördagen den 20 september, efter bara några 
veckors arbete och ett okej från Svenska bas-
ketbollförbundet att måla strecken rosa, var det 
dags för invigning. 

En dj-grupp spelade musik, den  
lokala hejarklacksgruppen Dynamite cheerle-
ading uppträdde och landslagsspelaren Frida  
Eldebrink övervakade basketturneringen som 
lockade ungdomar i alla åldrar. Dessutom har 
projektet Rosa pantern fått mycket uppmärk-
samhet i media.

Succén gav mersmak. Staden ser nu möjlig-
het i att använda Rosa pantern till en återkom-
mande årlig basketturnering.

– När det var så lyckat tänkte vi att det måste 
vi göra igen. Med bättre framförhållning kan 
vi göra något ännu större och hoppas att även  
lag utanför Sundbyberg anmäler sig, säger  
Jennifer Jerez.

Till nästa års turnering ska planen färdig-
ställas. Projektgruppen önskar nämligen att 
även inramade visdomsord ska hängas upp  
på läktaren.

FN:s barnkonvention 25 år i november
Den 20 november fyller FN:s barnkonvention 25 år. Det uppmärksam-
mas även i Sundbyberg, då stadens förvaltningar samverkar i arbetet med 
att utveckla och stärka barnkonventionens genomslag i det som berör 
barn och unga. ”Vi skickar ut ett material till alla förskolor och skolor, 
anpassat till olika åldrar, för att sprida konventionen, öka kunskapen om 

barnets rättigheter och visa att deras röster är viktiga och betydelsefulla”, 
säger Anne-Charlotte Blomqvist, samverkansledare på individ- och 
omsorgsförvaltningen. Kommunen har också tagit fram ett material som 
ska uppmärksamma anställda och förtroendevalda om vikten att ta in 
barnperspektivet vid beslut och åtgärder.
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