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Ur innehållet
Familj och skola. 
Sida 5 och 15

Stadsutveckling.  
Sida 8, 9 och 10

Kultur för alla. 
Sida 12 och 13

Natur och fritid. 
Sida 16 och 17

Festligt i Sundbyberg. 
Sida 18

Aktiviteter för seniorer. 
Sida 27

Det finns  
många lekplatser  
i Sundbyberg.

Och utrymme för 
musik.

Som nyinflyttad har du fått tidningen 
med posten, dina adressuppgifter har vi 
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi 
hanterar dina personuppgifter hittar du 
denna information i vår integritetspolicy 
som finns på  
www.storstadspress.se/dataskydd
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Vi vill utvecklas  
tillsammans med dig!

– Jag hoppas att du som nyinflyttad ska trivas i Sund-
byberg och att du känner att du kan utvecklas här oav-
sett livsstil eller förutsättningar. Dina tankar om hur vi 
kan utvecklas är viktiga för oss. Du är alltid välkom-
men att bidra med nya idéer och att återkoppla sådant 
som du tycker vi ska fortsätta med och sådant som du 
tycker vi kan göra bättre i våra verksamheter, säger Jan 
Eriksson tillförordnad stadsdirektör. Vår vision lyder 
”Sundbyberg växer med dig”.

Ökat utbud och service i alla stadsdelar
Utbudet i Sundbyberg är brett och i takt med att stan 
växer ökar också antalet butiker, restauranger, kaféer 
och serviceinrättningar. I dag bor här 50 000 invånare 

och år 2030 förväntas det vara över 75 000 sundby-
bergare. Det är framför allt i stadsdelen Ursvik som 
stan växer just nu, till cirka 15 000 invånare. Hallon-
bergen, Rissne och Ör förtätas och ska få nya stads-
delscentrum.

– Den starka inflyttningen innebär att vi satsar ännu 
mer på att möta behoven av kommunal service och ett 
utökat utbud i alla stadsdelar, säger Jan Eriksson.

År 2020 börjar arbetet med att skapa en helt ny 
stadskärna när järnvägen som går rakt igenom centrala 
Sundbyberg läggs i tunnel. I stället ska en kilometer-
lång promenad kantas av trädplanteringar, restau-
ranger, butiker och torg- och parkmiljöer. 1500 nya 
bostäder ska etableras.

Sundbybergs stad ska kännetecknas av att vara levande, nytänkande och att utvecklas 
tillsammans. Vi ska våga testa nya saker och ta tillvara på goda idéer som kommer från dig 
som invånare.

Välkommen till stan

FOTO: JOHNER

Jan Eriksson tillförordnad stadsdirektör.
FOTO: SUNDBYBERGS STAD
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Håkan Simonsson,  
centrala Sundbyberg:

En mysig  
stad som har  
det mesta

Lisa Ekdahl, Brotorp:

Jag uppskattar 
närheten till  
naturen

Håkan Simonsson är en riktigt inbiten Sundby-
bergsbo. Han har bott i centrala Sundbyberg i 
hela sitt liv och arbetat på Sturegatan sedan han 
slutade skolan. 

– Sundbyberg är som den lilla staden i 
storstaden. Det är en mysig stad som har det 
mesta, bra kommunikationer, handel och res-
tauranger.  

Även om Håkan Simonsson främst upp-
skattar stadskärnan med dess utbud av shop-
ping och nöjen, vill han gärna tipsa nyinflyt-

tade om de fina gröna miljöerna i staden.
– Det finns några riktiga pärlor här, Ursvik 

är väldigt fint och Marabouparken förstås. 
Vattentornet bör man också gå upp till. Det är 
vackert där och det finns en trevlig restaurang 
i tornet. 

Lisa Ekdahl bor med sin man och tre döttrar 
i Brotorp. Här har familjen ett aktivt liv med 
många sport- och fritidsaktiviteter.

– Jag uppskattar framför allt närheten till 
naturen, under alla årstider. Att kunna gå ut och 
åka längdskidor med barnen, att ha den möjlig-
heten på en armslängds avstånd, det är fantas-
tiskt. Igelbäckens naturreservat är jättefint med 
alla motionsspår och grillplatser. Du behöver 
inte vara ute och jogga, utan kan gå dit med bar-
nen och låta dem leka vid hinderbanan.

Familjen är mycket engagerad i förenings-
livet, alla barnen spelar fotboll i Sundbybergs 
IK och har även dansat och spelat tennis. Och 
de har knappast svårt att hitta på något att göra 
på fritiden i Sundbyberg.

– Det finns två fina bibliotek och Kultur-
centrum i Hallonbergen är helt fantastiskt. Här 
finns till exempel danskurser för både barn och 
vuxna. 

Simma, gymma, 
fika eller sola?
Välkommen till
Sundbybergs simhall!

sundbyberg.se/simhall

Din tandläkare i Sundbyberg - 
bästa valet i Stockholm

Sundbyberg Dental har en bred och gedigen 
kompetens och erfarenhet inom allmän-, akut- och 
specialisttandvård. Vår ambition är att erbjuda 
högkvalitativ och hållbar tandvård.

Vi anpassar tandvårdsbehandlingen 
utifrån dina behov. Du får träffa  
samma tandläkare varje gång du 
besöker oss för att du ska känna  
dig trygg.

Sundbybergs Torg 3, 3tr
172 67 Sundbyberg

Telefon: 08-98 26 66
info@sundbybergdental.se

Boka Akuttid!
Vi har tider  
samma dag

www.sundbyberg.se/simhall
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Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande, 
hälsar dig varmt välkommen!

Läs mer om oss och hur du kan engagera dig på 
www.socialdemokraternasundbyberg.se

Sundbyberg 
växer med dig! 
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I det stora lekrummet på öppna förskolan Juni-
backen i Hallonbergen är det fullt av bebisar 
som kryper runt och utforskar världen. Här finns 
så mycket att upptäcka – sin egen spegelbild, 
klossar, skallror – och andra barn. För vårdnads-
havare är öppna förskolan en möjlighet att få 
träffa andra vuxna i samma skede av livet. 

– Föräldrar kan känna sig lite ensamma i 
sina hem. Man kanske har släkten kvar någon 
annanstans i Sverige eller världen och saknar 
vänner med barn i samma ålder. Då kan man 
komma hit, träffa andra föräldrar som bor i 
närheten och kanske hitta någon att ta en pro-
menad eller en fika tillsammans med, säger 
förskolläraren Ing-Britt Björk. 

Här träffades Sofie Ericsson och Therese 
Ekberg för några år sedan när de hade blivit 
mammor för första gången. Sedan dess har de 
blivit goda vänner. 

– Bara att få träffa andra vuxna är värt 
mycket när man är hemma med små barn. Men 
det är också skönt att få prata av sig och höra 
hur andra föräldrar gör med mat och sömn, 
aktiviteter och förskolor, säger Sofie Ericsson. 

Kan fråga om allt 
Öppna förskolan Junibacken är till för alla 
föräldrar som är hemma med sina yngre barn. 

Sång, rytmik och skapande varvas med fri lek 
och aktiviteter för barn i olika åldrar. Här finns 
massor av roliga leksaker, böcker och målar-
färg, deg och pyssel för dem som vill skapa. 

– Varje dag har vi sångstund klockan 10 och 
14 och vissa dagar kryddar vi med babymas-
sage och olika tematräffar då man får prata om 
barnens utveckling, säger Ing-Britt Björk. 

Just den möjligheten var något Therese 
Ekberg uppskattade mycket när hon hade fått 
sitt första barn och allt var nytt och lite ovant. 

– Man kan fråga om precis allt. Som nybli-
ven förälder är det mycket man undrar och då 
kan det vara skönt att få prata med ett proffs, 
inte bara sina kompisar, säger hon. 

De som vill samtala enskilt har också möjlig-
het till kostnadsfria samtal tillsammans med en 
familjebehandlare. 

Öppna förskolan anordnar även ”Svenska med 
baby” då barn och föräldrar med ursprung i hela 
världen får mötas och träna svenska under lätt-
samma former. 

Dagens höjdpunkt 
Sångsamlingen är dagens höjdpunkt och när 
Ing-Britt kommer in med sin lilla korg sitter 
föräldrarna redan i en ring med sina barn. Till-
sammans sjunger de ”Imse vimse spindel” och 

”Lilla snigel” och Ing-Britt plockar upp den ena 
överraskningen efter den andra ur korgen. 

– Det vi är ute efter är pirret i magen! Nu 
ställer vi oss upp och dansar på stället: ”Hej bar-
net upp ända upp i taket, hej barnet ner ända 
ner i golvet”. 

Det är trångt i ringen och när föräldrarna 
stöter i varandra börjar de skratta. I de små pau-
serna mellan sångerna börjar de sedan prata 
lite försiktigt med varandra. 

Barnen har redan hittat varandra.

– På Öppna förskolan får barnen vänja sig vid 
förskolemiljön och att träffa andra barn och 
vuxna. Vår avsikt och förhoppning är att med-
verka till att barnen får stimulans att utvecklas 
och att föräldrarna stärks i sin föräldraroll, 
säger Ing-Britt Björk. 

På öppna förskolan Junibacken leker och sjunger barn och deras föräldrar 
tillsammans. Här kan föräldrar hitta nya vänner och prata om livet som 
förälder, samtidigt som barnen får möjlighet att vänja sig vid förskolemiljön. 

Lär känna nya vänner på öppna förskolan 

Föräldraträffar och  
individuellt stöd för föräldrar 

På öppna förskolan får föräldrar delta i roliga aktiviteter tillsammans med sina barn, träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter.

Sundbybergs stad erbjuder regelbundet föräldraträffar. På träffarna får 
du konkreta tips för att stärka det positiva samspelet och underlätta i 
vardagen hemma. Det är kostnadsfritt att delta och vid behov erbjuder 
staden tolk och barnvakt. 

• Alla barn i centrum – fyra träffar för för-
äldrar till barn mellan 3 och 12 år.
• Älskade, förbannade tonåring – fyra träf-
far för alla tonårsföräldrar. 
• Komet 3–11 år – elva träffar för föräldrar 
som upplever att det är mycket bråk och 
konflikter runt deras barn. 
• Tonårskomet – nio träffar för föräldrar 
som upplever att det är mycket bråk och 

konflikter runt deras tonåring. 
Mer information om aktuella träffar och 

hur du anmäler dig finns på sundbyberg.se/ 
foraldrastod. 

Behöver du prata enskilt med någon 
om föräldraskapet finns möjlighet till fem 
förebyggande samtal med erfarna föräld-
raskapsstödjare. Ring 08-706 88 00 för att 
boka tid. 

Nilo Wörner älskar rutschkanan på öppna förskolan.
FOTO: TIDNINGSHUSET STORSTADSPRESS

Sångsamlingen är dagens höjdpunkt.

Föräldraträffar

Välkommen till Sundbyberg

FOTO: TIDNINGSHUSET STORSTADSPRESSFOTO: TIDNINGSHUSET STORSTADSPRESS
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Välkommen  
till Sundbyberg!

Och välkommen till Liberalerna  
i Sundbyberg!
Liberalerna är med i stadens styre sedan 
2016. På vårt initiativ har syskonförtur införts 
i Sundbybergs skolor för skolbarn i åldrarna 
6 – 12 år.
De vackra Golfängarna och Lötsjön har blivit 
naturreservat genom vårt förslag. Vi har också 
stoppat möjligheten för odemokratiska fören-
ingar att få bidrag och hyra stadens lokaler.
Vi har räddat fina Teater Bristol kvar som livlig 
kulturlokal. Och vi har tagit initiativ till att 
bygga Sveriges största multihall för idrott– för 
stadens barn och unga.

Vad vill DU att vi ska göra härnäst?
Gå med i Liberalerna i Sundbyberg och  
berätta vad du tycker! Swisha 50 kronor till  
123 148 12 41. I meddelanderutan skriver du 
”ny” följt av hela ditt personnummer och din  
e-postadress. 

Välkommen!
Liberalerna Sundbyberg 
Tel: 08 – 706 80 64 
E-post: sundbyberg@liberalerna.se 
sundbyberg.liberalerna.se 
facebook.com/LiberalernaiSundbyberg

liberalerna.se / info@liberalerna.se / 020-53 53 53

www.sundbyberg.liberalerna.se
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Den nya stadskärnan som planeras är ett 
av de största utvecklingsprojekten i stadens 
historia. Järnvägen som går genom centrala 
Sundbyberg ska läggas i tunnel och ovanpå 
ska en helt ny stadsmiljö utvecklas. 

Nya stadskvarter föreslås knyta sam-

man stadshalvorna och göra det möjligt för 
en mix av blandkvarter i olika storlek. Det 
innebär runt 1 500 nya bostäder samt kon-
tor och service. Järnvägsgatan blir till stor 
del en urban, grön promenad som kopplar 
samman öst med väst och norr med söder.

Nuläget med nya planen nedan.

Nuläget, se nya 
ovan

Nya stadskärnan

ILLUSTRATION: SUNDBYBERGS STAD

ILLUSTRATION: SUNDBYBERGS STAD
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Så här ser framtidens Sundbyberg ut

Att det är så många som vill bo i Sundbyberg 
är något som staden hoppas ska komma alla 
Sundbybergsbor till nytta. 

– När vi bygger fler bostäder kan vi samtidigt 
utveckla staden med nya mötesplatser, förskolor 
och skolor och bättre service i de olika stadsde-
larna. De som bor och verkar i staden ska tillsam-
mans med Sundbybergs stad ta fram idéer som 
kan förbättra Sundbyberg, säger Regina Kevius, 
stadsbyggnads- och exploateringschef. 

Stadens nya översiktsplan ska sätta rikt-
ningen för hur Sundbyberg ska växa och 
utvecklas fram till år 2030. 

– Sundbyberg ska vara en stad som 
människor vill bo, verka och vistas i. En stad 
som har puls och där det mesta finns på hem-
maplan. Jag tror att de flesta kommer att upp-
leva att det är närmare till allt i staden. 

En sammanhållen stad
Staden ska kopplas ihop i en stadsväv med 
hjälp av nya kvarter, mötesplatser och gröna 

stråk och det ska bli enklare att röra sig i staden 
till fots och med cykel.

– När vi planerar in skolor, kultur och idrott 
är det viktigt att det känns nära, oavsett var i 
Sundbyberg du bor. Därför ska det att vara 
enkelt för Sundbybergarna att ta sig mellan 
olika stadsdelar, säger Regina Kevius.

Staden kommer dessutom att förbättra de 
nordsydliga kopplingarna och ta bort den bar-
riär som Enköpingsvägen, gamla E-18, innebär. 

– Madendalen blir en ny stadsdel som kny-
ter samman södra och norra Sundbyberg, och 
stadsdelarna Brotorp, Hallonbergen, Rissne, 
Ursvik och Ör med 10 000 bostäder. Det blir 
en stadsgata med service, handel, bostäder och 
kontor som är betydligt mer attraktiv än den 
genomfartsbilväg som det är i dag. 

Plats för alla
I Sundbyberg ska det finnas plats för hushåll i 
olika storlek. Nya mötesplatser ska ge rum för 
samvaro och aktiviteter med god tillgänglighet 

för människor i alla åldrar. Utbyggnaden av 
servicefunktioner såsom förskola, skola och 
äldreomsorg ska hålla jämna steg med stadens 
tillväxt.

– Vi vill att Sundbyberg ska vara tryggt med 
lättillgängliga mötesplatser, både kommersiella 
och icke kommersiella. Det ska finnas parker 
och grönska, lekytor och bänkar för dem som 
vill sätta sig ner och njuta, säger Regina Kevius. 

Levande stadsrum
Hela staden ska utvecklas för att ge fler möj-
lighet att bo och arbeta i Sundbyberg och för 
att skapa bättre förutsättningar för stadsliv. 
Stadens centrala läge i en dynamisk storstads-
region bidrar till Sundbybergs attraktivitet.

– Året om, dygnet runt ska invånarna känna 
sig trygga och välkomna. Därför planerar vi för 
blandade stadsmiljöer där det finns människor 
som både jobbar och bor. Vi tittar också på hur 
vi kan utveckla gångstråken för att det ska fin-
nas ett underlag för de butiker och restauranger 
vi tror behövs.

Grönska och vatten av god kvalitet
Den goda tillgängligheten till grönområden 
och vatten ger förutsättningar för livskvalitet. 
Igelbäckens naturreservat, Lötsjön och Golf-

ängarna samt Bällstavikens strandpromenad 
ska utvecklas. Nya parker och gröna stadsrum 
ska skapas i stadens utvecklingsområden.

– När vi bygger så mycket och särskilt i 
Sveriges till ytan minsta kommun, är det viktigt 
att vi verkligen värnar grönytorna. Till exempel 
har vi instiftat Golfängarna och Lötsjön som 
naturreservat. Vi planerar även en dagvatten-
park i Råsta för att ta hand om dagvattnet. Det 
blir också en trevlig miljö med rekreativa upp-
levelser, säger Regina Kevius. 

När järnvägen lägga i tunnel kommer det att 
finnas möjlighet att skapa en grön promenad i 
östvästlig riktning. 

– Det gör vi dels för att det i dag saknas 
gröna kopplingar, dels för att göra Marabou-
parken mer tillgänglig. 

Den smarta och hållbara staden
Sundbyberg ska utvecklas med hjälp av nya 
smarta lösningar som gör tillvaron enklare och 
som kan minska påverkan på miljön.

– När vi bygger en ny stor skola ska det 
vara enkelt att ställa om skolan från lågsta-
dium till mellanstadium och högstadium. När 
vi bygger idrottsanläggningar ska vi försöka få 
in så många idrotter som möjligt, säger Regina 
Kevius.

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt en av de kom
muner som växer snabbast. År 2030 beräknas staden ha 75 000 invånare, en 
ökning med ungefär 25 000 invånare från i dag. Sundbyberg får bland annat en 
helt ny stadskärna, bättre service i de olika stadsdelarna och fler gröna mötes
platser. 

Framtidens Umami Park i Hallonbergen.

Skissbilden visar hur det är tänkt att se ut i 
Umami Park i Hallonbergen om några år. 

ILLUSTRATION: WALLENSTAM

ILLUSTRATION: WALLENSTAM

Hallonbergen och Ör
Nu pågår utveckling av Hallonbergen 
och Ör. Flera olika projekt gör att invå-
narantalet i stadsdelarna nästan kommer 
att fördubblas fram till 2030.

Här planerar staden för en blandning 
av bostäder, verksamheter och service. 
När fler invånare flyttar in skapas ett 
större underlag för service och det gör 
att fler butiker, restauranger, kaféer och 
förskolor kan byggas. Här byggs levande 
stadsdelar med något för alla. 
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På stadens webbplats sundbyberg.se hittar du all information du behöver om 
stadens verksamheter och service. 

Kontakta din nya hemstad 

Här kan du också till exempel ansöka om 
förskoleplats, boka en kurs på kulturskolan, 
ansöka om boendeparkering eller lämna med-
borgarförslag och synpunkter. 

I hushållstidningen Nytt från Sundbyberg 
kan du läsa mer om vad som händer i staden. 

Tidningen är en del av lokaltidningen Mitti 
Sundbyberg. 

Staden har också en app där du kan felan-
mäla till exempel trasiga belysningar, överfulla 
papperskorgar eller utebliven snöskottning. 
Appen heter Sundbybergs stad och finns att 

ladda ner i Appstore för Iphone och i Google 
play för Android. 

Följ gärna Sundbybergs stad på Facebook: 
facebook.com/sundbyberg.se. 

Sundbybergs stad vill engagera medborg-
arna i utvecklingen av Sundbyberg. Genom 
dialogmöten och samråd med invånarna får 
politikerna veta vad sundbybergarna tycker är 
viktigt, samtidigt som invånarna får möjlighet 
att påverka hur staden utvecklas.

Stadens planprocess är en demokratisk 

process och det finns möjlighet att lämna syn-
punkter flera gånger under processen. Möjlig-
heter att påverka och komma med synpunkter 
finns både under samråd och under gransk-
ningstiden. Läs mer om kommande möten och 
samråd på sundbyberg.se.

Så här kan du påverka 
framtidens Sundbyberg

Stadskärnan mot Marabouparken.

Madendalen
Enköpingsvägen ska omvandlas till en stads-
gata för att stärka kopplingarna mellan Sund-
bybergs olika stadsdelar och bygga bort den 
barriäreffekt som finns i dag. Projektet har 
fått namnet Maden dalen.

Med nya kvarter, mötesplatser och gröna 
stråk kopplar Madendalen samman Sundby-
bergs stad i ett kontinuerligt offentligt rum. 
Det gör det enklare att röra sig till fots och 
på cykel och nya mötesplatser ger plats för 
samvaro och aktiviteter för människor i alla 
åldrar. 

ILLUSTRATION: SUNDBYBERGS STAD

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

ILLUSTRATION DINELL JOHANSSON
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Evenemangsgatan 16, 169 56 Solna 
arena@solnadental.se 
solnadental.se

Grattis nyinflyttade 
Sundbybergsbor

– i Solna kan du välja mellan två
tandvårdskliniker av högsta klass!

RING OCH BOKA PÅ TEL. Tel 08-55 39 39 99 OCH UPPLEV 
EN TANDVÅRD AV HÖGSTA KLASS!

Betyg 4,6 av 5

på reco.se!

Solna Dental har en klinik i Arenastaden och en i 
Huvudsta, välj själv vilken klinik som passar dig 
bäst. 

krysshammarvägen 10, Solna 
info@solnadental.se 
solnadental.se

!
Det här är en lågupplöst PDF, logotyper
och bilder kan se suddiga ut på din skärm
men blir tydliga i tryck.

Mail: Vänd detta mejl
Tel: 08-550 554 10

Bästa hälsningar

Produktionsavdelningen Mitti

Stora annonser kan vara skalade och
anpassade för att rymmas på en A4.%

Kommentar från producent:
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På Kulturcentrum blir drömmar till verklighet

På Kulturcentrum finns Sundbybergs kulturskola 
som består av musikskola, dans- och teaterstudio, 
ungdomsverksamheten Aggregat, galleri Ung 
samt kurser i konst och cirkus. Här får barn och 
unga i åldrarna 2–25 år upptäcka och utveckla sin 
självkänsla, sina talanger och hitta nya vänner. 

Kulturcentrum erbjuder även program-
verksamhet för allmänheten på dagtid, vilket 
är mycket uppskattat av seniorer och dagle-
diga. På lördagar ges även familjeprogram och 
öppen skapande verksamhet. I kulturkalendern 
som finns att hämta på våra verksamheter eller 
ladda ned på sundbyberg.se kan du läsa om det 
stora programutbudet.

Sundbybergs kulturskola
Kulturskolan har ett brett utbud av terminskurser 
samt gratis lovverksamhet under i stort sett alla 

lov. Som deltagare får du många möjligheter till 
att uppträda och visa vad du kan eller har ska-
pat. Kulturskolan arrangerar många konserter, 
föreställningar, utställningar och uppvisningar 
under året, till exempel på nationaldagen och vid 
jul. Alla lärare har lång erfarenhet och utbildning 
i sina respektive ämnen och välkomnar alla oav-
sett om du är helt nybörjare och vill prova på eller 
om du har stora mål och drömmar med din dans, 
musik, konst eller skådespeleri. 

Sundbybergs kulturskola välkomnar alla 
som bor i Sundbyberg och även i Solna. Du 
anmäler dig enkelt på sundbyberg.se inför ter-
minens kurser.

Kultur- och fritidsförvaltningen är hbtq-cer-
tifierad av RFSL. Det innebär att alla ska känna 
sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, 
könsidentitet och könsuttryck.

På Kulturcentrum möts ett myller av olika verksamheter. Här finns Sundby
bergs kulturskola med musikskolan, dansstudion, Aggergat och Galleri ung. 
Kulturcentrum har dessutom tre scener för musik, dans och teater med  
programverksamhet för barn och vuxna. 

I Sundbyberg finns massor av verksamheter för dig som vill skapa stadens kulturliv. På bilderna: Aggregat, Sundbybergs Dansstudio, Sundbybergs Teaterstudio och Sundbybergs Musikskola.

Musik
Musikskolan erbjuder kurser för barn och 
unga i åldern 2–19 år. Här får du lära dig 
att spela ett instrument, spela i orkester eller 
starta ett band, sjunga solo eller i kör. Större 
delen av musikverksamheten sker på Kultur-
centrum, men många kurser erbjuds även i 
grundskolornas lokaler.
Musikskolan arrangerar evenemang som 
Gitarrfestivalen och Jazz & blåsfestivalen. 

Dans och cirkus
Dansstudion erbjuder kurser i olika dans-
stilar för barn från fyra år, ungdomar och 
vuxna. Du kan välja mellan barndans, ballet, 
jazzfunk, musikaldans och dancejam med 
olika inriktningar; street/hiphop/show, fre-
estyle/breaking/popping. 

Cirkus kan innehålla akrobatik, trapets 
och jonglering och utmanar din balans och 
koordination på spännande sätt. 

Dansstudion arrangerar evenemang som 
Dansens dag med elever.

Teater
Teaterstudion erbjuder kurser i dramalek 
och teater för barn och ungdomar. Drama är 
en konstnärlig och pedagogisk arbetsform 
där lekar, gruppövningar, improvisationer, 
rollspel och olika teaterformer ingår. Eleven 
får använda hela sin kropp, sin röst och alla 
sina sinnen samtidigt – en träning för livet. 
Teaterstudions grupper jobbar fram större 
och mindre föreställningar som alla är väl-
komna till. 

Aggregat 
Aggregat är platsen för kreativt skapande för 
ungdomar och unga vuxna i åldern 15–25 år. 
Här finns replokal, danslokaler, dj-rum, musik-
studio och verkstäder med möjlighet att trycka 
tröjor, måla och sy, arbeta med keramik och 
göra filmer. Det är gratis att använda Aggregats 
ateljéer och material finns att köpa till självkost-
nadspris. 

Du kan komma spontant och om du 
har en idé om vad du vill göra så kan du få 

FOTO: JOHNER
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Trygg och rolig fritid för unga 

Ett hus fyllt av möjligheter
Allaktivitetshuset är en plats som sjuder av kultur och möten mellan människor. Ett möjlig-
heternas hus mitt i centrala Sundbyberg. Här fyller stadens kulturföreningar huset med akti-
viteter och det går även att hyra lokalerna för kulturevenemang, kurs, konferens eller möten.

Vill du själv starta en förening och vara med och fylla huset med liv? Det är enkelt att starta 
en förening och Sundbybergs föreningsstrateg hjälper dig gärna att komma igång.

Sundbybergs fritidsgårdar erbjuder både spontana och organiserade aktiviteter 
i de egna lokalerna samt på andra platser i Sundbyberg. Personalen stöttar 
unga att själva förverkliga sina idéer. På fritidsgårdarna kan du som är ung  
både skapa och uppleva kultur, som konst, musik, teater och dans.  
Verksamheterna och aktiviteterna är i huvudsak kostnadsfria. 

Aktivitetshuset Hundra74:an 
är en verksamhet för unga i Rissne. Här finns 
bland annat en mötesplats för unga i årskurs 7 
till tredje året på gymnasiet och den lokala tjej-
jouren ”Stjärnjouren”. 

Adress: Rissne torg 1–3 

Fritidsgården Stationen 
har flera olika verksamheter för unga i årskurs 7 
till tredje året på gymnasiet.

Adress: Ängskolan, Vackra vägen 6 

Fritidsgården Fritiden 
i Hallonbergen centrum har verksamhet i nyre-
noverade lokaler för unga i årskurs 7 till tredje 
året på gymnasiet.

Adress: Hallonbergen centrum 

Drömpengen 
är ett bidrag som unga kan söka för ett tillfälligt 
projekt, till exempel att arrangera en festival, 
konsert, modevisning, utställning eller turne-
ring. 

 

kulturama.se/grundskola 
Nordens största skola för estetiska utbildningar

Det ska vara roligt att gå i skolan!  
Utveckla din estetiska förmåga och dina teoretiska kunskaper med  

legitimerade och erfarna pedagoger på Kulturama Grundskola Sundbyberg.  
Våra inriktningar är Musikal, Musik & Sång, Bild & Form. 

Vi tar in elever till restplatser i olika årskurser i mån av plats.  
Varmt välkommen att höra av dig till oss!   

Kulturama Grundskola Sundbyberg, Lötsjövägen 10-12 
kansli.sbg@kulturama.se, 010-157 61 30 

 

Kurser & föreläsningar 
för dig som älskar språk! 

I höst kan du upptäcka 
ett alldeles nytt språk eller 

väcka liv i gamla språkkunskaper!  
Du kan skriva boken du bär inom 
dig eller lära dig din hembygds 

glömda dialekt.

R E P L O K A L E R  |  S P E L N I N G A R  |  S T U D I O S  |  W O R K S H O P S

Repa med bandet, sjung i kör eller 
öva dans och teater!  

Hos oss finns musikrum, danssal och aula att hyra på 
Kulturama i Sundbyberg, Lötsjövägen 10-12 

(t-bana Hallonbergen) 

Välkommen att kontakta oss för mer info
tess.delacour@medborgarskolan.se

 Facebook: amplifiedstockholm       Instagram: @amplified_sthlm

Gå på kurs hos 
Medborgarskolan 

i Sundbyberg!   
Boka din kurs på

medborgarskolan.se
 

Välkommen till oss på 
Lötsjövägen 10-12!

hjälp. Varannan fredag arrangeras Fredagslyx 
utifrån ungdomarnas egna idéer. Det kan till 
exempel vara en öppen scenkväll, konsert-
kväll, dancebattle eller kanske Japanloppis. 

Aggregat har öppet måndag till torsdag 
klockan 15–21 och varannan fredag klockan 
17–22. 

Konst
Galleri Ung är ett barn- och ungdomsgalleri 
på Kulturcentrum. Galleriet vill inspirera 
unga kreatörer mellan 1 och 25 år och samar-
betar med skolor, fritidsgårdar och förskolor. 

Konstkurser för barn och unga finns i All-
aktivitetshuset i centrala Sundbyberg. 

Kultur för unga med särskilda behov 
Kulturskolan erbjuder verksamhet inom dans 
och konst för barn som till exempel behöver 
ett lugnare tempo och lite mindre grupper. 
Verksamheten byggs upp i tätt samarbete 
med bland andra grundsärskolan Risöskolan 
och vårdnadshavare. 

Barnteater 

Genom Kulturgarantin får alla barn i Sund-
bybergs förskolor och skolor möjlighet att se 
olika teater- och dansproduktioner eller delta 
i sagostunder. På helgerna bjuds även allmän-
heten in till föreställningar. 

Läs mer om allt spännande som finns att 
uppleva och göra på sundbyberg.se.

FOTO: JOHNER

FOTO: SHUTTERSTOCK

www.medborgarskolan.se
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På Sundbybergs bibliotek finns massor att upptäcka. Bibliotekarierna ger gärna boktips och hjälper till med informationssökning.
FOTO: STEPHAN BOHLIN

Här finns biblioteken
Hallonbergen
Adress: Hallonbergsplan 7 
Telefon: 08-706 84 70 
Ordinarie öppettider: måndag och onsdag 
11.00–19.00, tisdag, torsdag och fredag 
11.00– 17.00, lördag 11.00–15.00 

Signalfabriken 
Adress: Esplanaden 10
Telefon: 08-706 84 80
Ordinarie öppettider: måndag, tisdag och 
onsdag 10.00–19.00, torsdag och fredag 
10.00– 18.00, lördag 11.00–16.00 

Biblioteken i Sundbyberg är mötesplatser 
som är öppna för alla. Här finns trevliga och 
tillgängliga miljöer som väcker inspiration till 
att läsa. 

– De som besöker våra bibliotek upplever 
dem som väldigt positiva. De är nya och frä-
scha, med mycket färg. Biblioteken ska väcka 
lusten att läsa och lära genom att vi exponerar 
böckerna på ett spännande sätt och genom 
alla de aktiviteter vi har, säger bibliotekschef 
Margareta Engstrand. 

På biblioteken kan du läsa, låna, bläddra, 
titta, fråga, söka, hitta, plugga, mejla och 
mötas. Allt är gratis och du kan sitta länge och 
läsa tidningar och småprata med andra besö-
kare om du vill. För studerande finns läxhjälp, 
språkkafé, tysta läsrum och möjlighet att boka 
grupprum. 

– Alla kanske inte ser de möjligheter som 

finns på biblioteken. Här blir du sedd när du 
kommer in och får kompetent vägledning när 
du behöver hjälp. Vi kan ge boktips, hjälpa till 
med informationssökning och du kan fråga 
om allt möjligt. Det är det bibliotekarier är till 
för, säger Margareta Engstrand. 

Bibliotek med olika inriktning 
I Sundbyberg finns två bibliotek. Biblioteket i 
Signalfabriken i centrala Sundbyberg har pro-
grampunkter som exempelvis författarbesök 
och filosofikaféer. Biblioteket i Hallonbergen 
erbjuder ett stort antal böcker på olika språk 
och lättläst svenska, och aktiviteter som läx-
hjälp och språkkaféer för personer som är nya 
i Sverige. 

Sagor och bokklubbar 
En av bibliotekens viktigaste uppgifter är att 

ge barn och unga nyckeln till läsande och 
språket. 

– Om du som vuxen ska klara av att läsa 
dagstidningar och ta till sig information behö-
ver du ett ordförråd på minst 50 000 ord. 
17-åringar som har läst och lyssnat på texter 
ända sedan de var barn förstår ungefär 50– 
70 000 ord, medan de som inte har gjort det 
kan förstå 15–17 000 ord. Det skapar väldigt 
olika förutsättningar i livet, säger Margareta 
Engstrand. 

Läsning för alla
Många barn i Sundbyberg är flerspråkiga och 
det är en rikedom som behöver förvaltas. Det 
kan en bland annat göra genom att lyssna på 
och läsa böcker på sitt modersmål och biblio-
teken erbjuder böcker på ett 70-tal olika språk.

Varje lördag erbjuder biblioteken olika 
program för barn, som sagostunder på olika 
språk, skapande verksamhet, filmklubbar och 
bokklubbar. 

Det finns även bokklubbar för vuxna och för 
de som inte kan läsa tryckt text utan lyssnar på 

böcker. Dessutom finns en bokcirkel på engel-
ska, en på finska, en feministisk bokcirkel och 
en bokcirkel där man läser lättare texter. 

– Du kan också låna en bokcirkelkasse 
och göra en egen bokcirkel med vänner och 
bekanta. Och om man behöver, får man låna 
våra lokaler till sin cirkel, säger Margareta 
Engstrand. 

Besök biblioteket på webben
För den som inte kan komma till biblioteken 
på grund av funktionsvariation finns möjlig-
het att få böcker hemlevererade med servicen 
”Boken kommer”. 

På bibliotekets webbplats bibliotek.sund-
byberg.se finns information om öppettider och 
aktiviteter, du kan se om böcker finns inne, låna 
om och reservera, låna e-böcker och filmer, söka 
fakta i databaser och få lästips och inspiration. 

Flera av bibliotekets aktiviteter som exem-
pelvis läxhjälp och språkkaféer drivs med 
hjälp av volontärer. Skulle du som är nyinflyt-
tad vilja vara volontär så hör av dig till oss på 
biblioteken.

På stadens bibliotek finns böcker som lockar till läsning och lärande, på många 
språk och för alla åldrar. På biblioteken kan du också delta i författarbesök, 
bokcirklar, språkkaféer och skapande aktiviteter och se inspirerande 
utställningar. 

Biblioteken väcker lusten till läsning 

FOTO: SHUTTERSTOCK

• Allmänkurs behörighetsgivande
• Svenska som andraspråk
• Särskilda kurser
• Hel och deltidskurser
• CSN berättigade

www.sundbybergsfolkhogskola.se

Sundbybergs
Barnmorskemottagning

Vi finns på:
Järnvägsgatan 10

och 
Rissne Torg 1
08-764 67 60

www.barnmorskan.nu

Välkommen till 

Prästgårdsgatan 1, 
plan 9, Sundbyberg.

Tfn. 08-706 81 44
Telefontid: 
Vardagar 9–10
(14-15 på torsdagar)

www.sundbyberg.se

Välkommen till
Sundbybergs
Ungdomsmottagning
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Sundbybergs förskolor och skolor arbetar för en 
likvärdig förskola och skola för alla barn och ele-
ver. Här ska alla känna sig trygga och välkomna 
och få bästa förutsättningar för att nå målen soci-
alt och kunskapsmässigt. 

Lärande genom lek
I Sundbybergs förskolor och skolor finns tid för 
både lek och ett lustfyllt lärande.

– Vi fångar barnens intressen och utgår 
ifrån vad de redan har lärt sig. På så sätt ser 
de sitt eget lärande och känner en glädje i det. 
Förskollärare och lärare skapar goda relationer 
till barn och elever och ser var de står kunskaps- 
och intressemässigt, säger Monica Vesterlund 
Olsson, verksamhetschef skola i Sundbybergs 
stad. 

I Sundbybergs stads finns ett pågående 
utvecklingsarbete kring den pedagogiska lär-
miljön, för att skapa och anpassa miljön för ett 
lärande genom barnens lek.

Ständig utveckling

Sundbybergs förskolor och skolor arbetar stän-
digt för att förbättra och utveckla verksamhe-
terna i samarbete med personalen.

– Det är viktigt att vi kan möta alla barn och 
elever oavsett vilka behov de har. Det ska finns 
en balans mellan att skapa en god grupp där 
barnen är schyssta mot varandra och samtidigt 
ge utrymme för individuell undervisning där 
det behövs. Goda relationer gör att barnen kän-
ner sig trygga och kan fokusera på sitt lärande. 

Det som är mest avgörande för barn och 
elevers utveckling och lärande är undervis-
ningens kvalitet. Därför får både förskollärare 
och lärare möjlighet att lära av varandra och 
utveckla sin undervisning tillsammans. En del 
av det arbetet är Undervisningslyftet som star-
tade hösten 2018 och som pågår under två år. 

– Det är en satsning där förstelärare och fors-
kare leder lärarna i ett utvecklingsarbete. Lärarna 
får reflektera över sin egen undervisning, ta del 

I Sundbybergs stad pågår ett ständigt arbete för att utveckla och förbättra 
skolan och ge alla barn och elever möjligheter till goda resultat och ett livslångt 
lärande. Med goda relationer mellan barn och pedagoger ska Sundbybergs 
förskolor och skolor bli bäst – för varje individ.

Goda relationer i 
förskola och skola
– trygga elever och fokus på lärande

I Sundbybergs skolor ska alla elever utvecklas, kun-
skapsmässigt och socialt.

av forskning och lyssna på goda föreläsare. 
Lärarna får också fler verktyg att använda så att 
undervisningen blir mer gynnsam för alla elever, 
säger Monica Vesterlund Olsson. 

Hittar nya lösningar tillsammans 
Närheten mellan stadens förskolor och skolor 
gynnar ett gott samarbete.

– Här finns skickliga medarbetare med ett 
stort engagemang och en tro på sitt uppdrag. 
Vi har närhet till varandra som gör att vi kan 
mötas och samarbeta i olika sammanhang. Här 
finns plats för alla oavsett bakgrund och förut-
sättningar.

På alla Sundbybergs stads skolor finns:
· Elevhälsa
· Studiestöd/läxhjälp
· Fritidsverksamhet för alla åldrar
· Trivselprogram för rastverksamheten 
upp till årskurs 6

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

www.pysslingen.se/forskolor
www.bit.ly/pysslingenfskfb3
www.bit.ly/pysslingenfskinsta2
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1. Igelbäckens naturreservat. Här 
finns rester av ett äldre odlingslandskap med 
öppna marker och kuperad skogsterräng. 
I Igelbäcken lever flera skyddsvärda arter 
exempelvis fisken grönlingen. Här finns även 
en omväxlande och delvis utmanande moun-
tainbikebana som går från Ursviks motions-
område och ut över Järvafältet. 

2. Golfängarna och Lötsjön. Ett centralt 
parkstråk och naturreservat som sträcker sig från 
Rissne äng till Råstasjön i Solna. På Golfängarna 
finns stora öppna gräsytor och vackra plante-
ringar längs det vattendrag som rinner från Löt-
sjön i väster till Råstasjön i öster. Här finns också 
en lekplats, ett utegym, en ny äventyrsgolfbana, 
boulebanor, fotbollsplaner och hundrastgård. 

3. Bällstaån och Bällstaviken. Längs 
Bällstaån och Bällstaviken finns en strandpro-
menad som gör det möjlighet att strosa längs 
vattnet. Vid Strandtorget finns också en ny 
park vid vattnet. 

4. Duvboparken. Duvboparken är en 
omväxlande park med lekytor, parkmöbler, 
bollplan, utegym, berghällar och blandskog. 
Parken är nyrestaurerad och delvis anpassad 
för personer med fysiska funktionsnedsätt-
ningar. 

5. Marabouparken. Marabouparken är 
en kulturminnesmärkt anläggning som för-
enar konst och natur. Den lummiga parken 
har stora gräsytor, en plaskdamm och en stor 
skulptursamling med verk av kända konstnä-
rer. År 2008 utsågs Marabouparken till Sveri-
ges vackraste park. 

Strandliv är en pop up-park som etable-

ras sommartid vid Bällstaån i anslutning till 
Marabouparken. Här finns möjlighet att spela 
boule, pingis och basket och att köpa glass och 
drycker från foodtruckar.

6. Rissne äng. Rissne äng har öppna gräs-
ytor med plats för solbad och picknick, en stor 
upprustad lekplats, barnbad, grillplats och en 
hundrastgård. 

7. Tornparken. Tornparken ligger på 
en höjd i centrala Sundbyberg. Vattentornet 
omgärdas av gräsmattor och berghällar, dit 
många går för att njuta av utsikten över Sund-
byberg. I västra delen av parken finns ett även-
tyrslandskap för barn i alla åldrar, plaskdamm 
och sittplatser för de vuxna – allt inramat av 
grönska. Här finns även en hundrastgård och 
bollplan som spolas vintertid.

8. Tuvanparken. Tuvanparken ligger vid 
Bällstaviken. Här finns utegym, hinderbana, 
skateyta och öppna gräsytor med plats för sol-
bad och picknick och en hundrastgård. 

9. Tuleparken. Tuleparken i Tulemarken 
är en spännande naturpark med skogsdungar, 
klätterberg och vackra buskar och träd. 

10. Ursviks motionsområde. I Ursvik 
finns fem motionsspår i olika längder. Två av 
spåren, 2,5 respektive 5 kilometer, är upplysta 
alla dagar från klockan 06 till 22. Det finns också 
ett 7,5-kilometerspår samt två längre spår på 10 
och 15 kilometer. Inom området finns flera rast-
platser med möjlighet att grilla. I anslutning till 
spåren ligger motionsgården med omklädnings-
rum, dusch, bastu och ett utegym. 

11. Ursviks aktivitetspark. I aktivitetspar-
ken i Ursvik finns en skateboardramp, konst-

Här finns alltid  
något kul att göra

FOTO: ÅKE ESON LINDMAN

I Tornparken finns ett äventyrslandskap för barn i alla åldrar och sittplatser för de vuxna.

Barnbad i Marabouparken.

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

gräsplan, gungor, basketplan och klätterställ-
ning. Parken ligger mellan skogen vid Ursviks 
motionsspår och bebyggelsen i Stora Ursvik. 

12. Rissne aktivitetspark. Aktivitets-
parken vid Rissne IP har parkourpark, studs-
mattor, utegym och scen. 

13. Örvallens aktivitetspark. Bredvid 
baseboll arenan på Örvallen ligger en skate-
park med olika ramper och hinder. Där finns 
det exempelvis en halfpipe, quarterpipe och 
en pumptrack.

14. Simhallen. Sundbybergs simhall 
erbjuder bad, lek, simskola, motionssim och 
vattengympa. Här finns två 25-metersbas-
sänger, varav en multi bassäng med höj- och 
sänkbar botten. 

I simhallen finns även en undervisnings-
bassäng och två bassänger för små barn – en 
liten plaskbassäng för de allra minsta och en 
barnbassäng med ett fantasifullt sagoland-
skap.

l Tysta platser. I Sundbyberg finns fem 
tysta platser för den som vill uppleva stillhet: 
Nötbacken och rastplatsen vid Solbacken i 
Igelbäckens naturreservat, Ursvikshöjdens 
norra slänt, rastplatsen vid sjukilometers-
spåret i Igelbäckens naturreservat, utkiken i 
Duvbo och Tuleparken i centrala Sundbyberg. 
En skylt markerar platserna och hjälp att hitta 
dit finns på www.sundbyberg.se. 

FOTO: JOHNER
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Sundbybergs simhall erbjuder både lek 
och motion.

I Sundbyberg finns 
många möjligheter till 
spontan idrott.

FOTO: SUSANNE KRONHOLM
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Ingridskolan i Bergshamra är en grund- och gymnasieskola anpassad för elever med 
ASD (Autism Spectrum Disorder) / Asperger Syndrom men öppen för alla. Grundskolan 
bedriver undervisning från årskurs 1 till årskurs 9. Gymnasiet erbjuder Naturvetenskaps- 
programmet, Estetiska programmet och Introduktionsprogrammet.

• Kunnig och lyhörd personal
• Hög personaltäthet
• Individanpassad undervisning
• Små klasser
• Trivsam och lugn miljö

www.ingridskolan.se - 08-27 26 23 - 08-26 88 20

EN VANLIG SKOLA I LITET FORMAT

EN VANLIG SKOLA I LITET FORMAT

Ingridskolan i Bergshamra är en grund- och 
gymnasieskola anpassad för elever med ASD (Autism 
Spectrum Disorder) / Asperger Syndrom men 
öppen för alla. Grundskolan bedriver undervisning 
från årskurs 1 till årskurs 9. Gymnasiet erbjuder 
Naturvetenskaps- programmet, Estetiska programmet 
och Introduktionsprogrammet.

• Kunnig och lyhörd personal
• Hög personaltäthet
• Individanpassad undervisning
• Små klasser
• Trivsam och lugn miljö

www.slso.sll.se

Är du i akut behov av psykiatrisk
hjälp/vård och är över 18 år?

Välkommen att kontakta Mobila Akutenheten Karolinska

Vi har telefonrådgivning, hembesök och tidsbeställda mottagningsbesök.

På enheten arbetar läkare, specialister i psykiatri, sjuksköterskor och skötare
med stor erfarenhet av psykiatri.

Vi har öppet mellan 08.00-22.00 varje dag och vårt telefonnummer är:
08-517 750 40

www.slso.sll.se

Är du i akut behov av psykiatrisk
hjälp/vård och är över 18 år?

Välkommen att kontakta Mobila Akutenheten Karolinska

Vi har telefonrådgivning, hembesök och tidsbeställda mottagningsbesök.

På enheten arbetar läkare, specialister i psykiatri, sjuksköterskor och skötare
med stor erfarenhet av psykiatri.

Vi har öppet mellan 08.00-22.00 varje dag och vårt telefonnummer är:
08-517 750 40

Är du i akut behov av  
psykiatrisk hjälp/vård  
och är över 18 år?
Välkommen att kontakta  
Mobila Akutenheten Karolinska

Vi har telefonrådgivning, hembesök och tidsbeställda 
mottagningsbesök.

På enheten arbetar läkare, specialister i psykiatri, sjuk-
sköterskor och skötare med stor erfarenhet av psykiatri.

Vi har öppet mellan 08.00-22.00 varje dag och vårt 
telefonnummer är: 08-517 750 40

FOTO: JOHNER
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Maj. Vårmarknad

I maj varje år förvandlas Sturegatan i centrala 
Sundbyberg till en festlig gågata när alla buti-
ker håller kvällsöppet med specialerbjudan-
den. Besökarna underhålls med artister från 
olika scener, mat och marknadsförsäljning. 
Arrangörer är Sundbybergs stadskärnefören-
ing och Lions. 

Juni. Nationaldagsfirande på Golfängarna 
Det traditionsenliga nationaldagsfirandet den 
6 juni på Golfängarna är en riktig folkfest och 
drar varje år en publik på runt 40 000 personer. 
På scenen uppträder folkkära artister och elever 
från Sundbybergs kulturskola. 

På festen koras även Årets sundbybergare 
och nya svenska medborgare i Sundbyberg 
hälsas välkomna. 

På plats i gröngräset finns en tältby med 
lokala företag och föreningar som visar upp 
sina verksamheter och erbjuder prova på-akti-

viteter. Det finns även möjlighet att diskutera 
Sundbyberg med lokala politiker och tjänste-
personer, åka någon av karusellerna på tivolit 
och äta en bit mat eller dricka något gott i res-
taurangtälten. Arrangör är Sundbybergs stad.

Augusti. Kräft- och surströmmingsskiva 
Tredje torsdagen i augusti är alla sundbyber-
gare inbjudna till det stora kräft- och surström-
mingskalaset på Sturegatan. Utöver kräftor 
och surströmming bjuds det på musik och 
underhållning. Arrangörer är Sundbybergs 
stadskärneförening och Lions. 

December. Julmarknad
Sturegatan i Sundbyberg lyses upp, gatan fylls 
av traditionella marknadsstånd, affärerna har 
kvällsöppet och från stora scenen bjuds det på 
underhållning. Julmarknaden i Sundbyberg är 
alltid ett uppskattat evenemang. Arrangörer är 
Sundbybergs stadskärneförening och Lions. 

I Sundbyberg är det tätt mellan festligheterna. Här är de största evenemangen: 

Sundbyberg firar – festligt året runt 

Välkommen till Sundbyberg!
Sundbybergs Idrottsklubb är en flersektionsförening 
med plats för både bredd- och elitidrott.

Idrotta med glädje!

Sundbybergs Idrottsklubb
Stationsgatan 9, 172 68  SUNDBYBERG
08-28 11 15
kansliet@sik.org   •   www.sik.org

FOTO:  USER_55182/MOSTPHOTOS
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Stadsnätet 
 – Din digitala framtid.

Vilken härlig känsla 
att vara trygg i vardagen!

Det är en trygghet att veta att barnen kommit hem från skolan,  
nu får jag ett meddelande när de är hemma. Och jag kan känna  
mig lugn, eftersom jag vet om mamma har gått ut eller bara  
öppnat dörren.

Jag får ett larmmeddelande om altandörren är öppen 
när jag går ut. Öppnas den när jag inte är hemma 
får jag också ett larm – jätteskönt, för  
jag har koll på altandörren.

Och när jag ska gå och lägga mig  
trycker jag bara på dag/natt-knappen, 
 så kan jag sova tryggt i vetskapen 
att elektrisk utrustning och lampor 
är avstängda. Och om jag vaknar  
på natten så tänds ledbelysningen 
så jag behöver inte oroa mig för 
att ramla.

Sundbybergs Stadsnät är den öppna kommunala fiber leverantören, 
där alla anslutna får ett snabbt och driftsäkert nät med ett stort 
utbud av tjänster. 

Men Stadsnät handlar inte bara om snabbare internet, utan 
också om din valfrihet som boende. Med stadsnätet  

kan du själv välja dina bredbandstjänster, och 
Sundbybergs Stadsnät erbjuder full valfrihet 

bland ett tjugotal konkurrerande tjänste
leverantörer, som tillsammans erbjuder  

ca 250 olika tjänster inom internet, TV, 
telefoni, komfort, trygghets och  

säkerhetstjänster.

Så varför inte låta digital effektivitet 
frigöra din tid för en avsevärt rikare 

fritid?  Kontakta oss så berättar vi 
mer, välkommen!

Tack 
Sundbyberg!

Läs mer på: Telefon: 08-706 91 35 
www.sundbybergsstadsnat.se  E-post: info@sundbybergsstadsnat.se

”

”
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Välkommen till  
Sundbyberg!

Vill du veta mer om oss?  
www.moderaternasundbyberg.se

Bli medlem i Moderaterna

Swish: Swisha 100 kr till 123 336 0070  
och uppge ditt personnummer. Du kan  
använda QR-koden här intill. 

Följ oss gärna på:

Nya Moderaterna i Sundbyberg            @M_Sundbyberg            @M_Sundbyberg
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För ett Sundbyberg för alla,  
inte bara för de rikaste  
vansterpartiet.se/bli-medlem/ 
Facebook: vansterpartietsundbyberg
Instagram: v_sundbyberg

Varmt välkommen till Sundbyberg 
och till Vänsterpartiet! 
  
Catja Kaloudis,  
oppositionsråd (V)

Movingo är en pendlarbiljett som 

ger dig  tillgång till både regionaltåg 

och  lokaltrafik i hela Mälardalen. 

Läs om dina nya resmöjligheter 
på movingo.se

Pendling är kärlek 
– till din nya hemstad 

MOVINGO
ALLA

STRÄCKOR

30 dagar 
för 3 200 kr 

Alla sträckor
ingår.

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1

www.vansterpartiet.se/bli-medlem/
www.movingo.se
www.sundbybergcentern.se
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Restauranger
Bra mat
Om du letar efter delikatesser från havet är Bra 
mat det givna valet. Här serveras färsk fisk och 
skaldjur av hög kvalitet i en ombonad och triv-
sam miljö. Sägs dessutom ha Stockholms regio-
nens bästa räkmacka.
Tulegatan 54
» bramat.nu

Brasserie 19
Med en fantastisk utsikt över Bällstaviken serve-
rar Brasserie 19 en meny inspirerad från världens 
alla hörn. Populär kvarterskrog för en god bit 
mat eller något svalkande att dricka efter jobbet.
Hamngatan 19B 
» brasserie19.se

Delibruket Flatbread
I den anrika vattentornet på höjden serveras 
napolitanska pizzor (flatbreads). Här skapas flat-
breads med fina råvaror, mycket ekologiskt och 
grönt. Sommartid finns möjlighet att sitta utom-
hus och se Sundbyberg från ovan. Omnämns i 
White guide 2018.
Bergsgatan 1
» flatbread.se

Restaurang Fågelboet
Populär asiatisk restaurang som serverar såväl 
traditionella kinesiska rätter och sushi. På menyn 
finns flera specialiteter som kan vara svåra att hit-
ta någon annanstans.
Tulegatan 14
» restaurangfagelboet.se

Itamae sushi och grill
Restaurangen kombinerar det bästa av öst och 

väst – sushi och andra japanska rätter samt gril-
lat. Här kan du njuta av god mat i en stilren och 
avslappnad miljö. Stor uteservering sommartid.
Landsvägen 33
» itamae.se

Ristorante Matilde
Som ett litet Italien mitt i Sundbyberg. Här nju-
ter du av vällagad italiensk mat i en skön atmos-
fär. Sommarens generösa trottoarservering med 
stora parasoller är mycket populär. Omnämns i 
White guide 2018.
Landsvägen 58
ristorantematilde.se

Ristorante Parma
En italiensk kvarterskrog. Restaurangen serverar 
både klassiska italienska specialiteter samt pizza. 
Tulegatan 56
» restaurangparma.se

Ristorante Rustico
Trevlig italiensk restaurang med ett stort utbud 
av goda alternativ på menyn. Välkomnande 
stämning med vacker inredning och stämnings-
full musik.
Järnvägsgatan 34
» ristoranterustico.se

Kaféer och bagerier
Coffehouse by George
Njuta av en riktigt god kopp kaffe kan du göra 
på Coffehouse by George. Här serveras det egna 
kaffet från Kahls kafferosteri, smarriga bakverk 
och lättare mat.
Hallonbergsplan 5
» bygeorge.se

Droppens konditori
Omtyckt konditori som sägs ha en av Stock-
holms regionens bästa semlor. Här säljs förstås 
även annat kaffebröd, bakat på plats med fina 
råvaror.
Tulegatan 2, 08-28 10 42

Bageri Passion
Stenugnsbageri som bakar matbröd, konditorier 
samt praliner på ekologiskt mjöl, riktigt smör och 
äkta grädde. Det finns även möjlighet att njuta 
av en god kopp kaffe eller espresso i lokalen.
Landsvägen 45
» bageripassion.se

Princesskonditoriet
Ett klassiskt konditori med högklassiga bakverk 
och bröd från det egna bageriet på Lidingö. Här 
är det enkelt att sitta ner och fika länge.
Sturegatan 20
» princesskonditoriet.se

Krogar och pubar
The Bishops arms
Stället för öl- och whiskyälskaren. The Bishop’s 
arms har förmodligen Sundbybergs bredaste ut-
bud av öl och single malt whisky. Musiken har 
låg volym för att gästerna ska kunna prata med 
varandra. Öppet till 01 på helgerna.
Landsvägen 49
» bishopsarms.com

The Blues pub
The Blues pub har ett av norra Stockholms bäs-
ta utbud av rom och whisky och många spän-
nande ölsorter. Här spelas alltid skön blues och 
rock’n’roll i högtalarna. Öppet till 01 på helgerna.
Järnvägsgatan 38
» thebluespub.se

O’Learys
Sportbaren med livesändning av de bästa match-

erna på storbildsskärm och en uppskattad grill-
meny. Erbjuder pubquiz på onsdagar och öppet 
till 01 på helgerna.
Järnvägsgatan 32
» olearys.se

The Public
Restaurang och populär nattklubb fredagar och 
lördagar. Öppet till 02 på helgerna. I cavabaren 
serveras tapas, delikatesser och goda drycker.
Esplanaden 10
» thepublic.se

Selmas krog
Selmas krog vill vara ditt andra vardagsrum. Här 
finns plats för såväl en after work med kollegorna 
som en trevlig familjemiddag. Öppet till midnatt 
på helgerna. 
» Fredsgatan 17, 076-118 33 15

Sundbybergs köksbryggeri
Mikrobryggeri i en gammal kyrka i centrala Sund-
byberg som brygger bland annat Sumpan Ale, kaf-
festouten Lasse i gatan och Ingefära Ale. Det finns 
möjlighet att smaka den lokala ölen på pubkvällar 
och ölprovningar. Från baren på kyrkans gamla 
läktare har du utsikt över hela produktionen.
Sturegatan 41
» sundbybergskoksbryggeri.se

Tre bröder
Populärt ställe för en afterwork i goda vänners lag. 
Här erbjuds skön stämning, god mat och dryck till 
schyssta afterwork priser. Öppet till 01 på helgerna.
Landsvägen 43
» 3broder.com

Urvalet av krogar och kaféer är samman-
ställt utifrån de bästa betygen på Tripadvi-
sor samt recensioner på Google.

I Sundbyberg kryllar det av trevliga krogar och restauranger, för alla  
plånböcker och de flesta smaker. Här är ett urval av Sundbybergsbornas  
favoritställen. 

Gott nöje i Sundbyberg

FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: SHUTTERSTOCK
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Marabouchokladen tillverkades i Sundbyberg 
från 1910-talet fram till 1970-talet och under 
30- och 40-talet anlades en rekreationspark 
i anslutning till fabriken. Tanken var att de 
fabriksanställda skulle ha tillgång till frisk luft 
och grönska under sitt arbete vid fabriken. 

I dag ligger en konsthall och en restaurang 
i Marabous gamla chokladlaboratorium där de 
en gång i tiden uppfann Twistpåsen och Alad-
dinasken och de svenska favoriterna Japp, 
Non Stop och Daim. 

Den lummiga parken har stora gräsytor 
och en populär plaskdamm för barn samt en 
skulptursamling med 1900-talets modernis-
tiska pionjärer, till exempel Marino Marini, 
Henri Laurens, Eric Grate, Ivar Johnsson och 
Raymond DuchampVillon. 

Under sommaren finns ett minibiblio-
tek i parken. Sommarens gäster kan låna en 
bok, picknicka och ta del av teatrar, konser-
ter, utställningar och visningar. Under året 

arrangeras även guidade visningar av par-
ken, skulptursamlingen och utställningarna i 
konsthallen. 

Internationell konst i vacker miljö 
I Marabouparkens konsthall kan besökarna 
möta aktuella konstnärskap i utställningar som 
utforskar och speglar vad det är att vara männ-
iska i dag och som introducerar den samtida 
konsten. Konsthallen har även en permanent 
samling konst av 1900-talsmålaren Hilding 
Linnqvist. 

På söndagar huserar Monsterklubben i 
konsthallen. Då är barn från sex år och uppåt väl-
komna tillsammans med sina vårdnadshavare 
för att delta i skapande aktiviteter. Konsthallen 
erbjuder även barnverksamhet under loven. 

I Marabouparken ligger restaurang Parkliv 
som också har en mysig uteservering. 

Marabouparken och konsthallen ligger på 
Löfströmsvägen 8, vid Bällstaån söder om järn-
vägen i centrala Sundbyberg. 

Läs mer om Marabouparken och konst-
hallen på marabouparken.se. 

Skönt parkhäng  
och spännande konst 
i Marabouparken 

FOTO: YVONNE SÖDERBERG

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

FOTO: ÅKE ESON LINDMAN

FOTO: JEAN BAPTISTE BÉRANGER

I centrala Sundbyberg ligger Marabou
parken, en prisbelönad funkispärla från 
30talet med skulptursamling, konst
hall, restaurang och en plaskdamm för 
de allra minsta besökarna. 

Marabouparken anses vara en av Sveriges mest välbevarade parker.

Vackra planteringar.

I konsthallen visas spännande samtida konstutställningar.

På Sundbybergs stadsmuseum kan du upp-
leva hur Sundbyberg har utvecklats från 
1860-talet och framåt i flera spännande 
utställningar. Läs mer på museet.se.

Upptäck Sundbybergs historia på museet
Sundbyberg är en mycket gammal 
bygd som har utvecklats från jord
bruksbygd till att bli en av Sveriges 
snabbast växande kommuner.

Landsvägen år 1903, kvarteret Atleten och Bageriet till vänster. FOTO: SUNDBYBERGS MUSEUM
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ÅTERVINN!
ReTuren eller 
Återvinnings

centralen 

Lämna till återbruk  
– i butik eller på  

Återvinnings
centralen  

Mobila 
återvinnings

centralen

Mobila 
återvinnings

centralen eller 
Returkassen

Det ska vara lätt att göra rätt
Vi tar hand om ditt avfall, läs mer på savab.se

Välkommen till Sundbyberg!

HEL? TRASIG?

MÖBLER KARTONG MÅLARFÄRG

FARLIGT 
AVFALL

Flyttkartonger, möbler som inte passar, överbliven målarfärg...  Det kan bli mycket 
att ta hand om vid en flytt. Vi guidar dig hur du enklast blir av med avfallet.

Norrvatten har koll 
på Sundbybergs 
viktigaste livsmedel

Att det kommer drickbart vatten ur kranen tar 
de flesta svenskar för givet. Men att producera 
dricksvatten är en avancerad process. Vattnet 
renas och kontrolleras i flera steg innan det leve-
reras hem till din kran. 

Norrvatten producerar och distribuerar 
dricksvatten till över 600 000 personer i 14 kom-
muner i norra Stockholmsområdet. Råvattnet tas 
från Mälaren, renas på Görvälnverket i Järfälla, 
och skickas ut till kommunerna via ett 32 mil 
långt ledningsnät. 

I dagsläget producerar Norrvatten cirka 50 
miljoner kubikmeter vatten per år. I framtiden lär 
det bli ännu mer. Norrvatten verkar i en av Sve-
riges mest expansiva regioner, med en befolkning 
som väntas överstiga en miljon runt år 2050. För 
att förse alla dessa människor med vatten krävs 
omfattande investeringar i utökad kapacitet, både 
på vattenverket och på ledningsnätet.

– Vi har stora och spännande utmaningar 
framför oss. Förutom att utöka kapaciteten behö-

ver vi också anpassa produktionen efter klimat-
förändringarna, och förstärka skyddet mot mik-
robiologiska och kemiska föroreningar i råvattnet, 
berättar Norrvattens VD Johanna Lindgren och 
fortsätter:

– För att vi ska lyckas med vårt uppdrag krävs 
lång framförhållning, och vi har redan påbörjat 
en utredning kring den framtida dricksvattenpro-
duktionen. Allt för att säkerställa att både dagens 
och morgondagens Sundbybergsbor har ett gott 
vatten i kranen.

Johanna Lindgren uppmanar alla att behandla 
vattnet som den värdefulla resurs det är. Detta 
är särskilt viktigt i samband med värmeböljor 
som i somras då produktionen i vattenverket 
periodvis låg på maxkapaciteten. Man ska tänka 
på att använda vattnet smart och undvika onö-
dig förbrukning. Att producera dricksvatten är 
dessutom en energikrävande process. Ur ett håll-
barhetsperspektiv är det därför en självklarhet att 
man inte ska slösa på vatten i onödan.

Inget annat livsmedel är så viktigt som det vatten som rinner ur din kran. 
I Sundbyberg är det Norrvatten som ser till att du kan njuta av ett gott och 
hälsosamt dricksvatten, sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. 

Foto: Rikkard Häggbom

Detta är en annons

www.savab.se
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Cykel eller 
bilpool?

Här är goda råd gratis Källsorterat

I Sundbyberg finns flera bilpooler som är till för 
kommuninvånarna. Med tillgång till en bilpool 
behöver du inte ha egen bil utan kan använda 
kollektivtrafiken och hyra en bil när du behöver. 
Sundbybergs stad har ett avtal med Bilpoolen.nu 
som har sammanlagt åtta miljöklassade bilar att 
hyra i centrala Sundbyberg och Hallonbergen. 
Bilarna kan hyras av stadens invånare vardags-
kvällar och helger.

Hyr en bil på semestern
Bilpoolsföretaget Sunfleet och den ekono-
miska föreningen Sundbybergs bilpool har 
också bilar i Sundbyberg som kan hyras dyg-
net runt. Bilar finns i centrala Sundbyberg, 
Lilla Alby och Ursvik. Om du är medlem i 
Bilpoolen eller Sunfleet finns möjlighet att 
åka på semester med hyrbil några dagar under 
sommaren eller åka tåg till en stad och hyra en 

bil på plats i de städer där bilpoolerna finns 
representerade. Läs mer om bilpoolerna och 
bli medlem hos till exempel: Bilpoolen, Sun-
fleet, Järvastadens bilpool eller Stockholms 
bilpool.
 
Låna en cykel
Mellan april och oktober finns möjlighet att 
låna en cykel mot en avgift i centrala Sundby-
berg, Storskogen och i Hallonbergen. Lånecy-
kelsystemet kallas ”Stockholm City Bikes” och 
finns även i Solna. För att låna en cykel behöver 
du ett cykelkort. Läs mer på citybikes.se. Sund-

bybergs stad bedriver olika cykelkampanjer 
som bland annat erbjuder gratis cykelservice 
vid olika tillfällen och möjlighet att prova på 
elcykel.
 
Det finns fem cykelpumpar runt om i Sundby-
berg:
• Hallonbergsplan, vid lånecyklarna
• Duvbo tunnelbaneuppgång
• Sundbybergs torg
• Storskogstorget
• Brotorpshallen, Ursviks motionsområde

Hos energi- och klimatrådgivningen kan 
du få kostnadsfria råd om allt som har med 
energi att göra. Vilken värmekälla är bäst för 
miljön? Hur ska du renovera för att minska 
energiförbrukningen i din villa? Vad ska du 
tänka på inför en solcellsinstallation och 
vad krävs för att sätta upp en laddstolpe för 
en elbil? Vilka bidrag finns det att söka?

Ring rådgivarna på telefon 08-29 11 29 
eller besök energiradgivningen.se för att få 
hjälp.

Gratis seminarier om energi
Sundbybergs stad bjuder med jämna mel-
lanrum in till kostnadsfria och opartiska 
seminarier, om hur du som privatperson 
eller företag kan spara energi. Det kan 
handla om tilläggsisolering, ventilation, 
värmecentral, fönster och belysning. Du 
hittar aktuella seminarier i stadens evene-
mangskalender.

I Sundbyberg källsorteras hushållssoporna i två 
kategorier: matavfall och brännbart. Papperspåsar 
för matavfallet och en påshållare får du från din 
hyresvärd, bostadsrättsförening eller direkt från 
staden om du bor i villa. 

I Sundbyberg finns ett tiotal återvinningssta-
tioner för tidningar och förpackningar av kartong, 
glas, metall och plast samt batterier. På ftiab.se 
finns mer information om återvinnings stationerna. 

På Kvarnkullens återvinningscentral i Stora 
Ursvik kan du dessutom slänga grovsopor som 
möbler, cyklar, kyl och frys, elektronikskrot och 
porslin. Där kan du också lämna farligt avfall 

som färgrester, spillolja och bilbatterier. Du hittar 
öppettider och mer information på sorab.se.

Om du inte kan komma till återvinnings-
centralen kan återvinningscentralen komma till 
dig. I Sundbyberg finns nämligen en mobil åter-
vinningscentral som ställs upp kvällstid på ett 
antal platser i staden. Du hittar tid och plats på 
savab.se.

Du som bor i villa kan en gång per år beställa 
en kostnadsfri hämtning av grovavfall.

Tips och råd och mer information om Sund-
byberg avfallshantering hittar du på Sundbybergs  
avfall & vattens webbsida savab.se. 

I Sundbyberg är det enkelt att göra smarta klimat och miljöval i vardagen. Här 
kan du låna cykel till en liten kostnad eller använda en bilpool när du behöver 
storhandla eller vill åka på semester.

Sundbybergs stad erbjuder alla privatpersoner, föreningar och företagare 
kostnadsfri och opartisk energi och klimatrådgivning. Till rådgivningen 
kan du vända dig när du bygger nytt, renoverar, köper ny bil eller bara 
vill se över energianvändningen i din bostad.

Dina sopor är en värdefull resurs om de sorteras på rätt sätt. Matrester och  
förpackningar som samlas in i Sundbyberg återvinns och blir till nya produkter. 

FOTO: SHUTTERSTOCK

Upptäck det aktiva seniorlivet 
på Träffpunkterna.
Allén, Vasagatan 9, tel: 08-706 83 69
Hallonbergen, Lötsjövägen 6, tel: 08-706 67 94

Kom till vår mobila återvinnings-

- så tar vi hand om ditt grovavfall!

Du hittar turlistan
för Sundbyberg

på savab.se eller via 
QR-koden 

SÖRAB, Söderhalls
Renhållningsverk AB
Huvudkontor Box 63, 186 21 Vallentuna
Tel 08-505 804 00 | sörab.se | info@sorab.se

central i Sundbyberg

www.savab.se
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Sundbyberg är en egen stad med sin speciella karaktär – nära, triv-
sam och expansiv med ett unikt utbud av shopping, service mat och 
nöjen. Den är en knutpunkt med buss, tvärbana, pendeltåg och tunnel-
bana, och en viktig mötesplats i en starkt växande region. 
 
Det är kvarteren kring Sturegatan, Stationsgatan, Esplanaden,
Järnvägsgatan och Landsvägen som vi kallar Köpstråk Sundbyberg. 
Här blandas stora kedjebutiker med små, unika affärer, caféer och 
restauranger med träningsanläggningar, bibliotek, bowlinghall och 
mycket mer. Du får en upplevelse som präglas av personligt bemö-
tande och stor kunnighet. Här finns något för alla sinnen, smaker 
och plånböcker. Här kan du dessutom handla med vårt eget present-
kort som tas emot av många näringsidkare. För mer information gå in 
på www.kopstraksundbyberg.se/presentkort.

I Sundbyberg arrangeras flera marknader och andra aktiviteter, till 
exempel den årliga Kräft- och surströmmingsskivan, sista torsdagen 
i augusti, som lockar upp emot 25 000 besökare från hela Stock-
holmstrakten.
 
Varmt välkommen! 

Sundbybergs stadskärneförening arbetar med utveckling och marknadsföring 
av Sundbybergs stadskärna under varumärket Köpstråk Sundbyberg. 

Medlemmarna är handlare, restauranger, fastighetsägare och Sundbybergs stad. 
Det är i Sundbyberg det händer - följ oss på Facebook och Instagram!

Sundbyberg är en mycket stor stad i 
hjärtat om än liten till ytan. Och du är 
mer än varmt välkommen att ta del 
av shopping, service, mat och nöjen.  

Här finns något för alla.
Välkommen till Sundbyberg och vår 

trivsamma stadskärna!
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kopstraksundbyberg.se

Rimliga hyror och infl ytande över sitt boende tycker vi är 
en självklarhet! Hyresgästföreningen jobbar för att Du som 
hyresgäst ska ha så goda boendeförhållanden som möjligt. 
Därför förhandlar vi hyror med fastighetsägarna, vi är 
hyresgästernas röst i rättsliga tvister och vi stöttar 
Dig som individ om Du hamnar i konfl ikt med Din hyresvärd. 
Dessutom får du massor av medlemsförmåner och 
medlemstidningen Hem & Hyra, som trillar ner i brevlådan 
åtta gånger om året. Vi arbetar för dig och ditt boende. 

Bli medlem idag!
hyresgastforeningen.se/bli-medlem

Rimliga hyror och infl ytande över sitt boende tycker vi är 
en självklarhet! Hyresgästföreningen jobbar för att Du som 
hyresgäst ska ha så goda boendeförhållanden som möjligt. 

BLI 
MEDLEM

IDAG!

Rimliga 
hyror!

Bor du i hyresrätt?

www.hyresgastforeningen.se/bli-medlem
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Här är det  
roligt att 
vara senior

I Sundbyberg finns två träffpunkter för dig från 65 år. På träffpunk-
terna kan du träffa nya och gamla vänner, fika eller delta i någon av de 
kostnadsfria aktiviteter som ordnas, till exempel måleri, cirkelträning, 
föreläsningar, stavgång, sång och dans samt matlagningskurser. Träff-
punkten Allén finns på Vasagatan 9 och Träffpunkten Hallonbergen på 
Lötsjö vägen 6.

På träffpunkterna finns även seniorgym. Vid introduktionen visar 
instruktören hur maskinerna fungerar, lägger upp ett träningsprogram, 
svarar på frågor och peppar dig som tränar. Du kan även välja att träna i 
grupp i gymmet. 

Sommarkollo med roliga aktiviteter
Varje sommar anordnas seniorkollo i en vacker miljö. Dagarna fylls med 
roliga och avkopplande gemensamma aktiviteter som vattengymnastik, 
frågesport, musik och trivselkvällar.

I Sundbyberg finns det även ett antal aktiva pensionärsföreningar.
Läs mer om alla roliga aktiviteter för seniorer på sundbyberg.se.

Vill du veta mer om stadens stöd för dig som senior, gå in på 
Sundbybergs webbsida sundbyberg.se

I Sundbyberg har du möjlighet till ett aktivt liv med fysisk 
och intellektuell stimulans hela livet. Här kan du träffa nya 
vänner och delta i massor av roliga aktiviteter på träffpunk
terna och i pensionärsföreningarnas regi.

I Sundbyberg finns två träffpunkter och flera pensionärsföreningar som anordnar aktiviteter för seniorer. Till exempel finns en 
snickar verkstad där det finns möjlighet att skapa och reparera bruksföremål i trä.

Sundbyberg är den perfekta småstaden  

i storstaden. Här finns närheten till såväl 

Stockholm som naturen. Här finns en mysig 

stadskärna och massor av kultur att ta del av. 

Här finns ett stort utbud av restauranger och 

uteliv. Här finns kyrkan mitt i staden. Här finns 

alla typer av människor. Och här finns du.

Välkommen hem!

svenskakyrkan.se/sundbyberg
facebook.com/svenskakyrkansundbyberg
Instagram: @svenskakyrkansundbyberg

En plats för dig

FOTO: SHUTTERSTOCK

www.svenskakyrkan.se/sundbyberg
www.facebook.com/svenskakyrkansundbyberg
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Allemansrätten
medför också skyldigheter

Naturvårdsverket

Du får gå, jogga, cykla, rida och åka skidor över annans 
mark – men inte över tomt, plantering och växande 
gröda. Håll avstånd till boningshus. Du som rider måste 
vara särskilt försiktig så att du inte skadar marken.

Om du passerar genom betesmark måste Du stänga 
grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada 
stängsel.

Du får tälta i markerna. Men du måste ha lov för att tälta 
nära boningshus, i grupp eller flera dygn på samma 
plats.

Bilar, mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna 
i terrängen. Du får parkera ditt fordon och ställa 
husvagnen direkt intill vägen om du inte hindrar trafiken 
eller dem som arbetar i skog och mark.

Du får förtöja båten, gå iland och bada vid annans strand 
utom i närheten av boningshus eller där landstignings-
förbud gäller.

Lämna djurens bon och ungar i fred. Håll alltid hunden 
under noggrann uppsikt. 
Håll hunden kopplad 1/3 till 20/8.

Fiska med spö och liknande kan du göra fritt vid kusterna 
och i landets fem största sjöar. I övrigt vatten krävs 
tillstånd. Stör inte yrkesfisket. Kasta aldrig fiskelinor och 
krokar utomhus – det kan bli dödsfällor för djuren.

Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att 
bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada 
växande träd på annat sätt.

Att skräpa ned är förbjudet. Både djur och människor kan 
skadas av krossat glas, rostiga burkar, m m. Lämna din 
rast-plats så som du själv skulle vilja finna den.

Om det är minsta risk för brand får du inte elda – du kan 
bli skadestånds-skyldig om elden sprider sig. Släck mycket 
noga. Elda aldrig på klippor – de spricker och får obotliga 
sår.

Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla – att njuta av dofter, fågelsång, 
blommande ängar och skogens tysta ro. Men! Vi får inte skada växter, störa djur eller förstöra 

andras egendom. Var vaktsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur.
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Dags för tandläkarbesök?
Varmt välkommen till Din Privattandläkare!

Vi erbjuder modern hälsovårdande behandling med personligt omhändertagande och engagemang.

Sundbyberg Dental

Rissne Dental Solna Dental

Erika Åberg

Medlemmar i

SOLNA–SUNDBYBERGS PRIVATTANDLÄKARFÖRENING

Sundbybergs Torg 3, 3 tr., Sundbyberg

Tfn 08-98 26 66

www.sundbybergdental.se

Kavallerivägen 30, Rissne Centrum, Sundbyberg

Tfn 08-733 10 06

www.rissnedental.se

Krysshammarvägen 10, Solna 
Evenemangsgatan 16, Solna

Tfn 08-55 39 39 99 
info@solnadental.se � www.solnadental.se

Ali Mezher 

Amir Famili Dani Toutoundji

Erik Sandbergsgata 25 B, Solna 

Tfn 08-82 32 84

www.erikaaberg.se

www.mamamia.se  |  Englundavägen 11  |  171 41 Solna  |  Tel. 08-506 490 00

MAMA MIA
SOLNA

VÄLKOMMEN!

VI HJÄLPER DIG, VAR DU ÄN 
BEFINNER DIG I LIVET

• Mödrahälsovård
• BVC
• Preventivmedelsrådgivning
• Cellprovtagning
• Husläkarmottagning
• Psykologer
• Fysioterapeuter m fl.

Tillsammans med vår 
egen vårdcentral

ToCare finns vi mitt i 
Solna Business Park 

(nära ICA Maxi),
ett stenkast från

Sundbybergs Centrum.

www.solnadental.se
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Välkommen att 
Välja Vår Vård

i Sundbyberg

Stockholms läns landsting

I Sundbyberg finns två vårdcentraler, som 
drivs i Stockholms läns landstings regi.

På enheterna arbetar distriktsläkare som är 
specialister i allmänmedicin, distriktssköter-
skor och undersköterskor.

Vi har medarbetare med specialinriktning på 
diabetes, astma/allergi, hypertoni, kostråd-
givning, hemsjukvård etc. Laboratorier för 
provtagning finns på alla mottagningar.
Via remiss kan Du t ex få kontakt med die-
tist, kurator, sjukgymnast, medicinsk fotvård 
och övriga  specialiteter inom vården – allt 
efter Dina medicinska behov. 
Båda mottagningarna har öppet vardagar 
8.00–17.00. 

Vi har möjlighet att erbjuda akuttider alla 
vardagar!
Ring rådgivningen för att boka tid.
Du kan också boka tid via web-tidboken. 
Skaffa ett konto på 1177vårdguiden. Efter 
någon dag får du ett lösenord hem till dig

Kvällar och helger får Du hjälp av Solna–
Sundbybergs Husläkarjour på 
Hotellgatan 3, inne i Solna Centrum.
(I samma hus som Apoteket Kvarnen).

Öppet: Kvällar 17.00–22.00. 
Helger 8.00–22.00

Rissne Vårdcentral
Rissne Torg 3
Tidbokning och rådgivning  ....... 123 369 00
Diabetessjuksköterska ................. 123 369 12
Medicinsk fotvård  ....................... 123 369 26

BVC Rissne, Hallonbergen och Ursvik 
Rissne Torg 3
Tidbokning och rådgivning  ....... 123 369 41

Hallonbergens Vårdcentral
Lötsjövägen 1B, plan 3
Tidbokning för akuta besök,
rådgivning  ................................... 587 318 08

Solna-Sundbybergs Husläkarjour
Hotellgatan 3, 171 57 Solna
tel  ................................................. 587 314 80

Mer information om mottagningarna 
hittar Du på www.1177.se

När vårdcentralen är stängd, ring  
1177 för rådgivning. 

För akuta fall ring 112.
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Vi hjälper dig i din rehabilitering
rätt vård när och där du behöver

Sjukdomar, skador eller andra funktionshinder 
kan påverka din livssituation på olika sätt 

Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietis-
ter och kiropraktorer bedömer ditt rehabiliteringsbehov. 
Rehabiliteringen anpassas individuellt och tillsammans upp-
rättar vi en rehabplan. Rehab Nordväst erbjuder ett brett 
rehabiliteringsutbud, individuellt, i grupp på land eller i 
varmvattenbassäng. Vi utreder hjälpmedelsbehov och ser till 
att du får rätt hjälpmedel. Du får hjälp med dina kostrelate-
rade besvär. Remissfrihet. Högkostnadskort och frikort gäller.

Vi står för trygghet och kontinuitet med vård nära dig!

Kontaktuppgifter Rehab Nordväst
Sundbyberg: 08–123 456 00, Sturegatan 2
Solna: 08–123 456 40, Lövgatan 43
Järfälla: 08–123 456 50, Jakobsbergs sjh Birgittavägen 2A
Upplands-Bro: 08–123 421 75, Gamla Landsvägen 2
Märsta: 08–123 453 50, Södergatan 19A

Besök vår hemsida rehabnordvast.se.
Mer information finns även på 
Vårdguiden 1177.se där du kan boka tid via webben.

Vi finns här för dig
– mödravård, BVC  
och massor av erfarenhet

Solna barnmorske- 
mottagning

www.solnabmm.se
Tel: 08-123 453 00

Solna barnavårdscentral
www.solnabvc.se
Tel: 08-123 409 00

Vår barnmorskemottagning erbjuder trygg och personlig  
rådgivning om preventivmedel, cellprovtagning och  
professionell mödravård. 

Som gravid får du hos oss en egen barnmorska som följer dig  
under hela din graviditet.

Barnavårdscentralen följer barnets utveckling tillsammans  
med er föräldrar. Vi finns med längs vägen som ett stöd i  
föräldraskapet utifrån ert och barnets behov.

Vi finns i på Hotellgatan 3 i Solna Centrum, med ingång från  
Centralvägen vid busstorget.

www.rehabnordvast.se


Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se




