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Stadens trygghets- och säkerhetssamordnare Maria Hedqvist och Förvaltarens
hållbarhetschef Wendela Falkenström började i stort sett samtidigt, och de
jobbar idag nära varandra för att öka tryggheten i Sundbyberg.

Gemensam satsning
för ökad trygghet
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Per Fjällström Årets
sundbybergare
– Jag är stolt redan över att vara sundbybergare. Och omåttligt stolt över att
bli Årets sundbybergare.
Det säger stadens musikskolechef
Per Fjällström som vid nationaldagsfirandet utsågs till Årets sundbybergare, bland annat för att ha skapat en
gemenskap mellan skolan, musikskolan och familjerna i Rissne, där
han introducerat musikskoleprojektet
El sistema.
”Årets sundbybergare är en sann
vardagshjälte som sprider glädje och
värme genom musik och pedagogik.
Med sitt positiva och generösa sätt
och ett fantastiskt engagemang leder
han stadens kommunala musikskola”,
skriver juryn i sin motivering.

Tillsammans är vi tryggare.
Det må vara en klyscha, men som så många klyschor är den väldigt sann. Och i
Sundbyberg gör nu kommunen, Förvaltaren och polisen gemensam sak för att
öka tryggheten i hela Sundbyberg.
– Min roll är till en början att ta reda
på vad vi kan förbättra, säger Maria
Hedqvist, nyanställd trygghets- och
säkerhetssamordnare på Sundbybergs
stad. Därefter tar vi fram förslag på
trygghetsskapande åtgärder tillsammans med Förvaltaren, polisen,
näringslivet och medborgarna.
Några insatser har dock gjorts
redan idag.
– Vi kommer börja med samverkansträffar varje vecka med bland
annat polis, skola och fritidsgårdar,
för att vi snabbt ska få koll på vad som
händer och vilka åtgärder vi behöver
sätta in här och nu. Staden och polisen har också inlett ett samarbete med
stadens hundägare. De känner sitt
område och är ute och rör sig dygnet
runt så de är en stor tillgång. Vi har
redan nu ett hundratal intresserade
men har plats för fler – de hundägare

som vill vara med kan mejla oss på
sakerhetsenheten@sundbyberg.se.
Ett nyckelord för att öka tryggheten
är närvaro. Staden planerar därför en
grannstödsbil som kör omkring i hela
Sundbyberg flera timmar om dagen
och gör observationer. I samverkan
med staden genomför Förvaltaren
också trygghetsvandringar tillsammans med hyresgästerna. Och efter
ett förslag från en medborgare kompletteras dessa nu av nattvandringar,
som genomförs av ungdomar som
Förvaltaren har anställt.
– De kan prata med ungdomarna
på ett annat sätt än föräldrarna. Så de
kommer att nattvandra hela sommaren, säger Wendela Falkenström,
hållbarhetschef på Förvaltaren.
Båda två poängterar vikten av en
bra medborgardialog. Maria Hedqvist
har pratat med över 200 sundbybergare

för att ta reda på vilka förändringar de
vill se och för att ta vara på alla goda
ideella krafter. Flera har erbjudit sig
att på frivilligbasis jobba med trygghetsfrågor.
– Vi samarbetar även med polisen,
socialtjänsten och stadens idrottsföreningar. Det finns massor av långsiktiga vinster med detta – vi undviker
dubbeljobb, vi sätter in insatserna
där de bäst behövs och vi skapar ett
tryggare Sundbyberg, säger Wendela
Falkenström.
– Det här är en fråga som är väldigt
viktig för både oss och våra medborgare, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M). Vi gör
mycket redan idag – inte minst det
förebyggande arbetet med våra fältare
och våra fritidsgårdar – men behöver
bli ännu bättre.
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Stor bredd på årets
sommarjobb

Senaste
nytt
Sommaröppet i
simhallen
Sundbyberg simhall har öppet
sju dagar i veckan i sommar, precis som vanligt. Omklädningsrummet för herrar samt gamla
bassängen är dock stängda
för renovering vecka 26-29, då
herrarna byter om i tillfälliga
omklädningsrum.
För dig som är regelbunden
besökare i simhallen rekommenderar vi sommarbadkortet, som
gäller 1 juni till 31 augusti.
Alla öppettider och priser
hittar du på sundbyberg.se/
simhall.
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Hälsodag på
Träffpunkten

Från äldreomsorg till gatukonst. Bredden på stadens sommarjobb är större än någonsin. Och även i år är Sundbyberg en av de få kommuner som erbjuder sommarjobb till
alla ungdomar som går ut första eller andra året i gymnasiet.
– Vi vet att sommarjobb är viktigt för att få in en fot på arbetsmarknaden och i år har
vi förlängt perioden från två till tre veckor, säger social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Josefin Malmqvist (M).

Den 12 september är det ett år
sedan det nya gymmet Seniorpuls öppnade på Träffpunkten Allén. Det firas nu med en
hälsodag klockan 10.00 till 15.00
tisdagen den 12 september. Då
är stadens alla seniorer välkomna för att både informeras och
inspireras på temat hälsa. På
programmet finns bland annat
hälsofrämjande aktiviteter,
föreläsningar och flera utställare.
Det är gratis inträde och ingen
föranmälan krävs.

Sundbybergs stad har i flera år erbjudit
sommarjobb för alla ungdomar som
gått ut första eller andra året i gymnasiet. Hundratals Sundbybergsungdomar har fått plats på kommunen
eller hos privata arbetsgivare.
– Vi vill på bästa sätt rusta Sundbybergs unga för arbetsmarknaden och
väljer därför i år att utöka tiden från
två till tre veckor. Vi har också infört en
obligatorisk CV-kurs eftersom ansökan
från och med i år innefattar både CV
och ett personligt brev, säger Josefin
Malmqvist.

Lötsjön-Golfängarna
blir naturreservat?

Prova söka jobb
En annan nyhet är att det är obligatoriskt för ungdomarna att söka ett arbete
på egen hand.
– Vi vill korta vägen till jobb efter
avslutade studier och då är det bra
att få prova på hur det går till att söka
jobb. Stadens sommarjobb är viktigast

Nu kan Golfängarna och området runt Lötsjön bli naturreservat. Detta då stadsmiljö- och
tekniska nämnden har tagit
fram ett beslut och en plan för
skötseln av området. Syftet är
att bevara naturen, främja den
biologiska mångfalden och säkra det framtida friluftslivet.
Medborgarna har möjlighet
att tycka till om nämndens förslag, som ligger ute på samråd
fram till 31 augusti i stadshuset i
Hallonbergen, på biblioteken
och på sundbyberg.se. Sök
på ”naturreservat LötsjönGolfängarna”.

”När jag fick jobbet så visste jag inte vad mosaik var. Men när jag började klippa
till bitar fick jag en bra känsla och ett rejält flyt”, säger sommarjobbaren Kevin
(längst till vänster). På bilden ser vi också Felizia, pedagogen Milla och Daniel.

för dem som inte kan få jobb på egen
hand.
Även de ungdomar som går ut nian
eller är födda 2001 har kunnat söka
jobb via kommunen och får jobb i mån
av plats.
– När de över 400 ansökningarna
kommit in har vi placerat ut ungdomarna på stadens olika förvaltningar eller
hos någon av våra partners. Stadens
fastighetsbolag Förvaltaren har anställt
hundra ungdomar. Vi samarbetar även
med ett par idrottsföreningar, Sundbybergs begravningsplats och Coop i
Bromma, som får handledarbidrag från
staden för att ta emot sommarjobbande ungdomar, säger Henrik Nilsson,
arbetsmarknadskonsulent på Sundbybergs stad.
De arbeten som erbjuds är allt från
traditionella jobb som parkarbete,
äldreomsorg, förskola, skola, kafé och
idrottsledare. Men även lite ovanligare

Ursvikskolan årets Sundbybergsbyggnad
Sundbybergarna har i en omröstning utsett tillbyggnaden av Ursvikskolan till
årets sundbybergsbyggnad i konkurrens med åtta övriga byggnader, samtliga
färdigställda under 2016.
Ursvikskolans tillbyggnad är ritad av Marge Arkitekter. Fasaden är utförd i
fibercementskivor med inslag av trä och metallraster mot skolgården. Taket är
klätt med sedum, en lättskött, flerårig växt som skapar en tät vegetationsyta.

arbetsuppgifter, till exempel ett konstprojekt i Hallonbergen.
Konstverk som förenar
– Staden har valt att göra insatser inom
områden där ungdomarna själva bor.
Ett tiotal ungdomar arbetar nu med att
skapa ett konstverk i mosaik i gångtunneln mellan Rissne ängar och Bergshöjden, säger Sandra Bratt, projektledare
på stadsledningskontoret.
Konstverket är ett samverkansprojekt
där hälften av ungdomarna kommer
från Hallonbergen och hälften från
Rissne. Under handledning av konstnärer från Remakebolaget skapar de ett
konstverk av återvunnet material, till
exempel gamla skålar och porslinstallrikar.
– Det blir ett superfint bestående
verk, som invigs klockan 14.00 den
29 juni då alla självklart är välkomna,
säger Sandra Bratt.
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Uutiset
Nytt på finska

Sundbyberg juhlistaa
Helga Henschenin muistoa
Helga Henschen oli taiteilija, kuvittaja,
runoilija ja kirjailija. Monet pitävät
häntä Sundbybergin suurimpana
kulttuuripersoonallisuutena. Nyt, kun
hänen syntymästään on kulunut 100
vuotta, hänen tuotantoaan juhlistetaan monin tavoin.
Viimeiset 25 vuottaan Helga
Henschen vaikutti Sunbybergissä,
jossa myös on suurin kokoelma hänen
teoksiaan. Niitä asetetaan vuoden
aikana esille eri tahoilla, muun muassa
Signalfabrikenin kirjastossa, Marabouparkenin taidehallissa ja Duvbossa,
jossa hän asui. Myös Thielska galleriet
ja Tenstan taidehalli asettavat esille
hänen teoksiaan vuoden aikana.

Helga Henschen är Sundbybergs kanske största kulturpersonlighet. I år är
det 100 år sedan hon föddes, vilket firas på flera håll.

Kesätyöpaikka kaikille
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Sundbyberg firar Helga Henschen
– Helga Henschen ville att konsten ska vara tillgänglig för alla. Och det vill vi förstås leva
upp till när det nu är 100 år sedan hon föddes.
Det säger Janine Seldenthuis, konstansvarig på Sundbybergs stad.
– Helga är Sundbybergs största kulturpersonlighet, så vi kommer att fira henne rejält.
Helga Henschen (1917-2002) var
både konstnär, illustratör, poet och
författare. Under sina sista 25 år
bodde och verkade hon i Sundbyberg,
där den största samlingen av hennes
verk finns. Dessa kommer nu att visas
upp i flera sammanhang, både i och
utanför Sundbyberg.
– Sundbybergs stad äger den största
samlingen av Helgas konst. Ett trettiotal av hennes verk hänger på olika
platser i staden. Den största samlingen finns permanent på Signalfabrikens bibliotek, där vi i höst kommer
att ha en föreläsning med författaren
Birgitta Holm som har skrivit en färsk
biografi om Helga Henschen, säger
Janine Seldenthuis.

På tre platser kommer Helga Henschen
att uppmärksammas lite extra: Signalfabriken, Marabouparkens konsthall
och i Duvbo, där hon bodde. Guidningarna sker med hjälp av sommarjobbande ungdomar, som utbildas till
särskilda Helga Henschen-värdar.
– De visar upp hennes verk och
berättar om hennes betydelse för
Sundbyberg. Hon hade ett stort
samhällsengagemang och lyfte ofta
fram medmänsklighet, solidaritet och
mångfald i sin konst. Det är ämnen
som är lika aktuella idag.
Det är inte bara Sundbybergs stad
som uppmärksammar hundraårsjubileet. Marabouparken visar i
sommar grupputställningen

I projektet ”Sveriges Bästa Motionsspår” har motionsspår i
hela Sverige testats och bedömts. Motionsspåren i Ursvik
hamnar på en fjärdeplats i rankingen.
Spårtestarna har testat totalt 313 motionsspår runt om i
landet. Under tre månader besöktes och poängsattes minst
ett spår i varje kommun. På förstaplats i rankingen hamnade
Skutberget i Karlstad.
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Ursviks motionsspår bland
de bästa i landet

”Starting from the Self ”, där Helga
Henschen är en av sex konstnärer som
använder sina personliga erfarenheter
för att förstå samhällets uppbyggnad.
Vidare har Thielska galleriet en
Helga Henschen-utställning
14 oktober 2017 till 21 januari 2018,
och Tensta konsthall ställer ut hennes
konst 18 november 2017 till
21 januari 2018.
– Staden är med på ett hörn vid
flera arrangemang, vi kommer bland
annat att låna ut verk ur vår samling
till Thielska galleriet. Helga var en
mångsidig konstnär och vi vill bidra
till att så många som möjligt får ta
del av den, säger Janine Seldenthuis.

Sundbyberg on myös tänä vuonna yksi niistä harvoista kunnista,
jotka takaavat kesätyöpaikan kaikille
nuorille, jotka päättävät lukiokoulun
ensimmäisen tai toisen vuosiluokan.
Työpaikkatarjonta on ainutlaatuisen
laajaa perinteisestä puistotyöstä ja
vanhustenhuollosta Hallonbergenin
taidehankkeeseen, johon palkataan
noin kymmenen Hallonbergenissä ja
Rissnessä asuvaa nuorta.
Tänä vuonna uutuutena on
pakollinen CV-kurssi, minkä lisäksi
kesätyötä hakevien nuorten on haettava työtä myös itse. Tarkoituksena on auttaa heitä valmistautumaan
tulevaa työelämää varten.

Yhteinen turvallisuuspanostus
Sundbybergin kaupunki, Förvaltaren ja poliisi pyrkivät yhteisvoimin
lisäämään turvallisuutta koko kunnassa. Kaupungin meneillään olevan
kartoituksen pohjalta he laativat
yhteisen ehdotuksen turvallisuutta
edistävistä toimenpiteistä. Joitakin
panostuksia on jo toteutettu, kuten
esimerkiksi viikoittaiset yhteistyökokoukset, jotta voitaisiin nähdä, mihin
toimenpiteisiin on ryhdyttävä tässä ja
nyt. Kaupunki tekee myös yhteistyötä lemmikkejään ulkoiluttavien
koiranomistajien kanssa asuntomurtojen vähentämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Niin aikuiset kuin
nuoretkin tekevät lisäksi turvallisuusvaelluksia koko kesän ajan.
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#sumpanlov

Sommarbibliotek i
Rissne med läs-KICK
14 juni-9 augusti. 10-16 alla
vardagar. Mån-tors är det
sagostund för 3-6-åringar
kl. 11 och bokfika för 712-åringar kl. 14.
RISSNE IP, MÄSSVÄGEN 3.
Minibibblan i Marabouparken
30 juni-4 august
Öppet hela sommaren under
Marabouparkens öppettider,
se marabouparken.se.
Sagostunder varje fredag kl. 13.
MARABOUPARKEN
Öppen verksamhet vid
Toppstugan
Teater, spel, sport och skapande
verksamhet med föreningen
Lilla Parken. Alla åldrar.

Integrationsprojektet ”Passa vidare” blev en stor
succé och avslutades med en fotbollsturnering
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Full fart på Ursviks idrottsplats
Idrott, bokläsning, konstkollo och mycket mer. Som vanligt innehåller stadens utbud
av sommaraktiviteter något för alla. I år satsar man ännu mer på fjolårets succé
”Passa vidare”, som den här gången äger rum på Ursviks IP.
Sommarlovsaktiviteterna i Sundbyberg vänder sig till alla pojkar och
flickor i åldrarna 6 till 15 år. Förutom
att erbjuda ett roligt och meningsfullt
sommarlov finns det flera syften.
– Våra ambitioner är att ge stimulans och personlig utveckling, men
även att främja integration och skapa
kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Vi har fått extrapengar
från staten för att kunna åstadkomma
detta, säger Karolina Leopoldsson,
ansvarig för sommarlovsaktiviteterna
på kultur- och fritidsförvaltningen.
Sommarprogrammet innehåller
både en utveckling av gamla favoriter och många nya aktiviteter, bland
annat flera konstprojekt. En favorit
som återkommer är ”Passa vidare”, där
föreningslivet i Sundbyberg bjuder
in till flera parallella aktiviteter på
Ursviks IP.
– Vi körde första gången ifjol och
utökar nu till tre veckor. Vi erbjuder

allt från ansiktsmålning och lekhörna till parkour, fotboll och basket.
Veckorna avslutades med en stor
fotbollsturnering med lag från hela
Stockholm. Några lag består av ensamkommande och något eller några
lag av ungdomar med olika funktionsvariationer, säger Ylva Wastesson på
Sundbybergs IK.
Integrationsprojektet Passa vidare
är ett samarbete med bland annat
Sundbybergs stad och Sundbybergs
idrottsallians. Bland sponsorerna
finns Förvaltaren, Stockholms idrottsförbund, Idrottsutbildningarna och
Stadium.
– Flera har undrat över namnet
Passa vidare. Det står för att vi respekterar varandras olikheter och passar
vidare våra olika kunskaper.
Passa vidare har körts även under
jullovet, sportlovet och påsklovet,
varje gång på olika platser i
Sundbyberg.

Var snäll mot miljön – låna en cykel
Allt fler sundbybergare väljer att ta cykeln både till jobbet och på fritiden.
Det är bra för miljön och bidrar till framkomligheten.
För att underlätta för fler att cykla finns det nu lånecyklar på tre platser i
Sundbyberg fram till sista oktober: Sundbybergs torg (Landsvägen), Fredsgatan 29
(vid simhallen och Sundbybergs IP) samt utanför Hallonbergen Centrum.
All information om tider, priser, betalning och användarvillkor hittar du
på citybikes.se.

– När vi utvärderade fjolårssatsningen
kunde vi konstatera att vi hade svårt
att locka flickor samt barn från andra
stadsdelar. Därför har vi nu sett till
att utöka med aktiviteter som tjejerna
själva har önskat sig, och flyttar runt för
att uppmuntra till integration mellan
stadsdelarna, säger Ylva Wastesson.
– Det är viktigt för oss att ha ett
inkluderande kultur- och fritidsliv,
inte minst på loven då alla stadens
barn och ungdomar ska få möjlighet
till en rik fritid. Sundbyberg är en
fin stad, men också en stad där barn
och ungdomar har olika ekonomiska
förutsättningar. Därför är det extra
viktigt för oss att kunna erbjuda ett
socialt hållbart program på hemmaplan, säger kultur- och fritidsnämndens
ordförande Johan Storåkers (L).
Alla sommarlovsaktiviteter
och tider finns på sundbyberg.se/
sumpanlov

Pop-up - Måla din gata!
4 juli kl. 12-14.
Kom och måla marken glad
tillsammans med Aggregat
Vid regn ställs aktiviteten in.
TORNPARKEN
Pop-up, Spraymåleri!
5 juli, 12-14 och 15 augusti 15-18
på GOLFÄNGARNA
16 augusti 12-15 i TORNPARKEN.
Vi skapar en målarvägg utomhus med hjälp av graffitiplast. Måla med sprayfärg och
schabloner tillsammans med
Aggregat.
Dansstudions SUMMERDANCE
7-11 augusti, 15-18
Lär dig dansa hiphop, street,
show och skapande dans.
7-16 år (vi delar in i olika grupper
utefter ålder/nivå).
Anmälan på sundbyberg.se.
KULTURCENTRUM
Parkteater - Var är vargen?
13 augusti kl. 12 och kl. 14.
En annan Rödluvan.
För alla åldrar
GOLFÄNGARNA
Bygg en drake!
17 augusti, kl 14-17.
Vid kraftigt regn kan aktiviteten
ställas in.
GOLFÄNGARNA
Parkourläger
Veckoläger under hela sommaren. 7-13 år. Prova på parkour,
freerunning, och tricking.
Anmälan och mer info
på streetmentality.se.
PARKOURHALLEN I URSVIK.

Hitta mer på
sundbyberg.se/
sumpanlov

