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#SUMPANLOV
Musik, sång, dans, e-sport, basket, fotboll – allt inkluderas
i kommunens satsning ”Passa vidare”.
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Sommaraktiviteter för unga
Från lagidrott till sång och dans – när kommunen och föreningslivet arrangerar sommarlovsaktiviteter finns det något för alla.
– Det här är en fantastisk möjlighet för Sundbybergs ungdomar att träffa kompisar och
testa olika aktiviteter, säger projektledare Ylva Wastesson, kanslist på Sundbybergs IK.
Två somrar i rad har kommunen och
föreningslivet arrangerat gemensamma aktiviteter på några av stadens
idrottsplatser under samlingsnamnet
”Passa vidare”. Och eftersom många ungdomar har deltagit blir det en betydligt
större och bredare satsning i år.
– Ifjol körde vi tre veckor och hade
över 2 000 deltagare. Nu dubblar vi
och kör tre veckor på Rissne IP och
ytterligare tre veckor på Sundbybergs
IP, säger Linda Peltonen, enhetschef på
kultur- och fritidsförvaltningen.
Mycket mer än bara idrott
Eftersom aktiviteterna är koncentrerade
till två bollplaner kan man lätt tro att
det är fokus på idrott. Men Passa vidare är mycket mer än så.
– Det är en fantastisk plattform för

att samla hela föreningslivet och vi
på kommunen ökar också vår insats.
Genom att vi samlar allt på en fysisk
mötesplats blir det lättare för ungdomarna att hitta hit. Vi planerar
och genomför också aktiviteterna
i samverkan med ungdomar, säger
Linda Peltonen.
Eftersom det ligger idrottshallar intill bollplanerna blir det även inomhusaktiviteter. Ylva Wastesson har under
våren kontakt med stadens föreningar
för att ta fram ett program. Musik,
sång, dans, konst, e-sport, basket,
fotboll … allt inkluderas under Passa
vidare-paraplyet.
Förutom att erbjuda roliga och kostnadsfria sommaraktiviteter har Passa
vidare som syfte att få unga ledare att
växa och utvecklas. Ett annat mål är att

nå grupper som ofta är underrepresenterade.
– Tjejer är en prioriterad grupp.
Därför försöker vi få in ledare av båda
könen eftersom vi vet att det är svårt
att få med tjejer i grupper där samtliga
ledare är killar, säger Ylva Wastesson.
Ungdomar med funktionsnedsättningar har också prioritet. Risöskolan,
Attention och Sundbybergs IKs parasportsektion finns med bland aktörerna.
Mycket mer än bara idrott
– Vi jobbar samtidigt för att integrera
nyanlända. Passa vidare startades från
början som ett integrationsprojekt. På
påsklovet hade vi fem nyanlända som
praktiserade som ledare och vi kommer att följa upp det i sommar, säger
Ylva Wastesson.
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– Det är viktigt att vi i Sundbyberg
kan erbjuda en bredd av aktiviteter
under sommarlovet. Passa vidare är
ett utmärkt samarbete mellan staden
och det lokala föreningslivet. Verksamheten har en inkluderande inriktning
och möjliggör för många unga sundbybergare att få ett innehållsrikt sommarlov med mycket glädje och gemenskap.
Jag uppskattar det stora engagemanget
hos vårt fina föreningsliv och stadens
personal samt att det i programmet
finns många aktiviteter inom både
kultur och idrott, säger Johan Storåkers (L),
kommunalråd och ordförande i kulturoch fritidsnämnden.
Utbudet under de sex veckorna
fylls på hela tiden – läs mer på
sundbyberg.se/sumpanlov
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Senaste
nytt

Elise Planchard är en av Sundbybergs
stads frivilliga. Här hjälper hon Maj-Britt
att få koll på sin nya telefon.
Elise:
– Jag och Maj-Britt har bland annat varit
på Äldremässan ihop. Jag tycker om att
känna att man gör skillnad och jag bryr
mig mycket om seniorer.
Maj-Britt:
– Det var roligt att kunna gå på Äldremässan. Nu när jag har numret kan jag
höra av mig när det är soligt så kan vi
ta en promenad. Jag har en fin dotter
som ofta kommer och hälsar på, men på
dagarna så jobbar hon.

Öppet hela sommaren
i aktivitetsparken
Strandliv
Basketkorgar, pingisbord, boulebanor och en flyttbar cykelbana,
så kallad pump track. Det är en
del av utbudet i den aktivitetspark som invigs vid Bällstaån
den 9 juni. Området nedanför
Marabouparken används vintertid för båtförvaring men står
tomt under båtsäsongen. Därför
passar staden på att utnyttja utrymmet för sommaraktiviteter
och lånar också ut basketbollar,
bouleklot och sparkcyklar för
den som vill testa. Marabouparkens restaurang Parkliv kommer
dessutom att ställa upp en
foodtruck juni till augusti.

Minibibblan i Marabouparken öppnar 13 juni
Även i sommar får Marabouparkens paviljong ett eget
minibibliotek, som håller öppet
samma tider som konsthallen.
Det invigs 13 juni med Nannas
sagostund och en naturpromenad och har sedan öppet hela
sommaren.
Minibiblioteket är ett samarbete mellan Marabouparken
och Bibliotek Sundbyberg och
lånar ut böcker för både barn
och vuxna. Det blir även flera
sagostunder under sommaren.
Håll utkik efter tider på bibliotek.sundbyberg.se.

Tillståndsguide
underlättar för
stadens företagare

Margareta:
– När jag hörde om Frivilligverksamheten
tänkte jag att jag kan ju alltid testa. Jag
kommer ut lite själv och de äldre har fina
berättelser att dela med sig av.
Ulla:
– Det är roligt att få träffa människor, det
är det bästa med frivilligverksameten.
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Frivilliga förgyller seniorers vardag
Promenader, hembesök, fika eller kanske ett telefonsamtal? Alla uppdrag är olika för
de sundbybergare som gör en ideell insats för stadens seniorer.
– Frivilligverksamheten har funnits i flera år, lite i skymundan. Nu utökar vi satsningen
och söker fler frivilliga, säger Karin Ankarudd, enhetschef på äldreförvaltningen.
Ungdomar, studenter, hel- eller deltidsarbetande… Alla som vill kan göra
en insats för Sundbybergs seniorer
och samtidigt få en ny kompis på
kuppen.
– Volontäruppdragen bygger på att
du sätter av tid för att träffa en senior
som önskar sällskap. Du väljer själv
hur mycket tid du vill lägga ner och
kan också påverka hur mötena ser ut.
Alla uppdrag ser olika ut beroende på
vem du träffar, säger Karin Ankarudd.
Det är till exempel sällskap vid
promenader, restaurangbesök, fika på
stan, tillsammans besöka någon av
träffpunkterna eller hälsa på i hemmet.
Totalt kan det röra sig om någon
timme i veckan.
– Det är inte alltid fysiska möten.
Många äldre kan tycka att det är

stressigt att få besök när det kanske
är ostädat och vill istället ha telefonkontakt.
Frivilligverksamheten är helt ideell
och ersätter inte utbildad och avlönad
personal. Elise Planchard är frivilligsamordnare och själv volontär.
– Jag tar referenser på de sökande,
arrangerar träffar och kan även erbjuda
utbildning vid behov. Sedan ser jag till
att föra samman volontärer med
seniorer så att det blir en bra matchning.
Många av uppdragen är kortvariga,
till exempel att följa med en senior till
frisören, medan andra kan leda till en
långvarig vänskap.
– Om det utvecklas åt det hållet är
det förstås jättekul, men absolut inte
nödvändigt. Frivilligverksamheten är
helt kravlös hos båda parter. När jag

Enklare för dig som är nyanländ
Är du ny i Sverige och Sundbyberg? Nu kan du lättare få svar på dina
frågor. Sundbybergs stad har nämligen inrättat ett mottagningscenter
i Hallonbergens centrum, där du kan få all nödvändig information på ett
och samma ställe. Målet är att etableringen ska bli enklare och effektivare
och att du får en enda kontaktväg, oavsett vilken fråga det gäller.
Mottagningscentret finns på Hallonbergens bibliotek och har öppet
tisdagar klockan 09.00−13.00 och torsdagar 13.00−16.00. Här finns
både flerspråkig personal och tolkhjälp.

började som frivilligsamordnare för
ett år sedan pushade jag mycket för
att de skulle träffas men nu låter jag
det växa fram av sig själv.
Så vilka är kraven på den som är
intresserad av att göra en frivillig
insats för stadens seniorer?
– Det viktigaste är viljan att göra gott,
säger Karin Ankarudd. Vi har inga
krav på ålder, bakgrund, erfarenhet
eller liknande. Flera av de frivilliga
är studerande ungdomar och många
äldre tycker det är kul att träffa unga
personer som har koll på teknik och
sociala medier, medan äldre kan ha
gemensamma intressen. Så alla är
välkomna!
Du som är intresserad av att bli
volontär, kontakta Elise Planchard på
elise.planchard@sundbyberg.se.
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Är du företagare som vill starta
eller utveckla din verksamhet?
Letar du efter information om
hur du söker de tillstånd som
behövs?
Nu lanserar staden en digital
tillståndsguide, som på ett
enkelt sätt ger dig en överblick
över vilka olika tillstånd som
krävs. Guiden är uppdelad på
branscherna butik och handel,
hygien och skönhet samt restaurang och kafé.
Guiden lanseras i tre omgångar under april och maj. En
slutlig guide kommer att finnas
tillgänglig slutet på maj på
sundbyberg.se, sök på ”tillståndsguiden”.

Margareta, en av stadens frivilliga seniorkompisar, tar en nypa luft med Ulla.
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6 000 sundbybergare gjorde staden sommarfin

Uutiset

Över 6 000 sundbybergare deltog i årets skräpjakt – ett nytt, präktigt rekord som
resulterade i många fyllda sopsäckar. I tre veckor jobbade elever, lärare, medarbetare
i stadshuset och andra medborgare med att tillsammans göra vår närmiljö lite finare.
Aktionen ”Vi håller rent” arrangeras varje år av Håll Sverige Rent och engagerar
hundratusentals personer i hela landet. Läs mer på hsr.se.

Nytt på finska

Vapaaehtoiset tuovat
piristystä arkeen
Kävelyseuraa, kotivierailuja,
kahvittelua tai vaikkapa puhelimessa juttelua? Vapaaehtoistyötä
kaupungin senioreiden parissa
tekevillä sundbybergiläisillä on
erilaisia tehtäviä.
– Vapaaehtoistoimintaa on ollut
usean vuoden ajan, mutta se
on ollut vähän pimennossa. Nyt
lisäämme panostusta ja etsimme
uusia vapaaehtoisia. Mitään ikä-,
tausta-, kokemus- tai vastaavia
vaatimuksia ei ole, vaan tärkeää on halu tehdä hyvää, sanoo
vanhustenhuoltohallinnon ryhmäpäällikkö Karin Ankarudd.
Jos olet kiinnostunut toimimaan
vapaaehtoisena, ota yhteyttä
Elise Planchardiin, osoite: elise.
planchard@sundbyberg.se.

Maailmantähtien ja
kitaraoppilaiden kohtaaminen

Världsgitarristerna ”The Gothenburg Combo”
spelade tillsammans med musikskolans elever
på årets gitarrfestival.

Maailmantähtien ja musiikkikoulun oppilaiden yhteissoittoa? Kyllä
vain. Sundbybergin kitarafestivaali houkuttelee huippuesiintyjiä, mutta silti se on tuntematon
suurelle yleisölle. Festivaali sai
alkunsa kahdeksan vuotta sitten,
kun musiikkikoulun kitaranopettaja Anders Delin halusi antaa
oppilaille mahdollisuuden tavata
muita kitaristeja. Sittemmin festivaalista on tullut jokavuotinen
perinne.
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När världsartister mötte gitarrelever
Världsartister och musikskoleelever i samspel? Jo, faktiskt. Sundbybergs gitarrfestival
lockar de allra bästa, och ändå är festivalen okänd för den stora allmänheten.
I år hölls festivalen för åttonde gången och avslutades med en konsert där duon
The Gothenburg Combo spelade tillsammans med eleverna.
Sundbybergs gitarrfestival startades
för åtta år sedan av musikskolans
gitarrlärare Anders Delin för att ge
eleverna chansen att träffa andra
gitarrister. Festivalen var en succé
och har blivit en årlig tradition. I år
arrangeras den av Kultur Sundbyberg
och Sundbybergs musikskola tillsammans med Solna kulturskola och Lilla
Akademien.
– Eleverna tycker det är roligt att
få spela tillsammans med ungdomar
från andra skolor. Vi kommer i god tid
överens om en gemensam repertoar,
som de tre skolorna repar in. Sedan
ägnar vi eftermiddagen åt att repetera
tillsammans inför kvällens konsert,
säger Anders Delin.

De elever som har spelat längst har
hållit på i över tio år medan andra
bara har spelat i ett halvår. Ändå kan
de spela tillsammans genom att låtarna är arrangerade för alla kunskapsnivåer.
– Festivalen är något av årets höjdpunkt för många av eleverna. Redan
i början av höstterminen börjar de
fråga vem som blir årets gästartist,
säger Anders Delin.
Man kan förstå elevernas nyfikenhet
eftersom gästerna håller världsklass.
För två år sedan besöktes festivalen av
Göran Söllscher och i år kom gitarrduon The Gothenburg Combo direkt
till Sundbyberg från ett framträdande
i Peru.

Utställare, föreläsningar, tips och råd – variationen var bred när stadens demensteam och landstinget bjöd in till årets demensdag. Över 250 besökare kom till
Allaktivitetshuset för att få veta mer om demenssjukdomar och hur livskvaliteten
kan höjas.
”Mat och miljö för ett aktivt liv” var årets tema. Både anhöriga och yrkesverksamma inom vård och omsorg kom för att lyssna på inspirerande föreläsningar
och träffa de 24 utställarna, som bland annat visade exempel på kost och tekniska
hjälpmedel som underlättar i vardagen.
Läs mer på sundbyberg.se, sök på ”demenssjukdom”.

– Det är roligt att få visa upp det man
har övat på så länge och att få spela
tillsammans med gästartisterna, säger
Arvid Pereswetoff-Morath, en av
deltagarna.
Gitarrfestivalen avslutades med
en välbesökt konsert. Totalt kom
ungefär 150 åskådare under dagen.
The Gothenburg Combo och eleverna
uppträdde var och en för sig innan
konserten avslutades med att de tillsammans spelade ett stycke som de
hade repat in på eftermiddagen.

Kansallispäivän juhla
lähestyy
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Demensdag lockade 250

Tämänvuotisen festivaalin
päätöskonsertissa The Gothenburg Combo -duo soitti yhdessä
oppilaiden kanssa. Festivaalin
järjestävät Kultur Sundbyberg ja
Sundbybergin musiikkikoulu yhteistyössä Solnan kulttuurikoulun
ja Lilla Akademienin kanssa.

Kansallispäivän juhla Golfängarna-puistossa 6. kesäkuuta
on vuoden kohokohta monille
sundbybergiläisille. Pian on taas
juhlan aika, ja tavalliseen tapaan
ohjelmaa on jokaiselle. Juhlinta
alkaa jo kello 12 ja jatkuu koko
päivän. Tarjolla on ravintoloita,
tivoli, teatteria, näyttelyitä ja
ilmaisia aktiviteetteja lapsille.
Tietenkin esiintymässä on myös
artisteja, muun muassa Idols-voittaja Liamoo ja Olivia Eliasson, joka
eteni jatkokarsintaan tämänvuotisessa Melodifestivalen-kilpailussa.
Lisäksi valitaan Vuoden sundbybergiläinen ja toivotetaan uudet
Ruotsin kansalaiset tervetulleiksi
Sundbybergiin.
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På
gång
Mon Récital
Pianokonsert med Omar Jebari.
Klassisk musik.
När: Tisdag 29 maj
kl. 17.00-18.00
Var: Kulturcentrum,
Hallonbergen C
Gratis inträde
Varför slutar inte min dotter
skada sig själv?
En öppen föreläsning om
psykisk (o)hälsa
När: Onsdag 30 maj klockan
17.30–20.30
Var: Starrbäcksgatan 1,
Sundbyberg
Gratis inträde och vi bjuder på
fika. Du behöver inte anmäla dig

LIAMOO

Träffa projektet Nya stadskärnan på Vårmarknaden
När: Torsdag 31 maj kl.
17.00-20.00
Var: Framtidspavilojongen på
Sundbybergs torg

OLIVIA ELIASSON
MED STREET MENTALITY

Dags för årets
nationaldagsfest

KALLE MORAEUS

Fredagsfunk med Aggregat
För unga med funktionsvariationer mellan 15 och 25 år
som har behov av extra stöd i en
lugnare miljö.
När: Fredag 8/6 kl. 14.00-19.00
Var: Kulturcentrum,
Hallonbergen C, 1 tr
Föranmälan krävs senast dagen
innan.

Vissa traditioner är viktigare än andra. Och för många sundbybergare är nationaldagsfesten på Golfängarna årets höjdpunkt.
Snart är det dags igen, och som vanligt finns här något för alla:
uppträdanden, tivoli, restaurangtält och mycket mera.
Nästan 40 000 personer beger sig
varje år till Golfängarna den 6 juni,
där festligheterna börjar redan klockan tolv och pågår hela dagen. Det är
fjortonde året i rad som Sundbybergs
stad bjuder in till en tillställning som
lockar gäster från hela Storstockholm.
Restauranger, tivoli, teater, utställningar och gratisaktiviteter för de
minsta finns på programmet – och
naturligtvis artistframträdanden.
– I år uppträder bland andra Idolvinnaren Liamoo och Olivia Eliasson,
som gick till andra chansen i årets
Melodifestival. Precis som i Mello
uppträder hon tillsammans med ett

gäng parkourkillar från Sundbybergs
parkourförening Street Mentality,
säger projektledare Cecilia Moreno.
Det blir även uppträdanden från
musikskolan, teaterstudion, dansstudion och Aggregat på både stora
scenen och kulturscenen, som ligger
vid stadens eget tält. Där finns representanter från staden för att möta
medborgarna och svara på frågor.
Karuseller, klättervägg och hoppborgar finns på plats för de yngre
besökarna. Årets sundbybergare koras
och nya svenska medborgare hälsas
välkomna till Sundbyberg.

Det här händer på stora scenen
12.00 Skördegillet
13.00 Invigning
15.00 Nya svenska medborgare
15.30 Årets sundbybergare
16.00 Kalle Moraeus
17.00 Olivia med Street Mentality
18.00 Liamoo
Dessutom: Musikskolan, Dansstudion,
Aggregat med mera.

Sommarjobbare bygger virtuellt Sundbyberg
Snart kan Sundbyberg upplevas även i den virtuella världen. Tio sommarjobbande ungdomar ska nämligen bygga en modell av Sundbyberg i äventyrs- och byggdatorspelet Minecraft. Syftet är att göra den geografiska informationen tillgänglig för flera, och därmed bidra
till ökad demokrati och delaktighet i stadsutvecklingen. Sundbyberg kommer att byggas
i naturlig storlek utifrån befintlig geografisk information, till exempel kartbilder, höjddata,
vägar, järnväg och 3D-skanning.

Nationaldagsfriande
Välkommen till landets största
nationaldagsfriande!
När: Onsdagen den 6 juni kl.
12.00-19.00
Var: Golfängarna, Sundbyberg
Sommarfest på
Träffpunkten Allén
När: Onsdagen den 13 juni kl.
12.00-15.00

Hitta mer på
sundbyberg.se

