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I takt med att Sundbyberg växer ökar 
behovet av idrottsanläggningar. Kul-
tur- och fritidsförvaltningen har därför 
fått i uppdrag att utreda en lösning för 
ny ishall och curlinghall. Samtidigt 
finns det även en stor efterfrågan på 
fler fotbollsytor för bruk året runt, 
något som saknas idag.

Parallellt med detta har staden gjort 
en förstudie av hur Sundbybergs IP 
kan utvecklas. Dessa utredningar 
har nu resulterat i ett förslag på en 
multihall på tre våningar med både 
curlingbanor, ishallar och fotbollsplan. 
Preliminär byggstart är hösten 2019. 
Hallen skulle i så fall kunna stå klar i 
slutet av 2021.

Multihallen planeras att byggas på 
den del av Sundbybergs IP som ligger 
närmast simhallen. Den nuvarande 
konstgräsplanen blir kvar medan den 
andra fotbollsplanen ersätts av den 

nya multihallen. Eftersom denna kan 
användas även på vintern frigörs yta i 
de mindre hallar som idag används för 
fotboll under vinterhalvåret.

Intill Sundbybergs IP ligger idag 
Tulehallen, som är en fullstor hall för 
ishockey och konståkning. Den har 
emellertid stora tekniska problem och 
kommer därför att tas ur bruk när den 
nya hallen byggs.

Den befintliga friidrottsanläggningen 
försvinner, eftersom multihallen  
planeras att byggas där. Sundbybergs 
stad siktar därför på att bygga en 
fullstor friidrottsanläggning med 400 
meter löparbana på en annan plats i 
staden, och kommer fram till dess att 
anlägga en tillfällig idrottsplats för fri- 
idrott. Staden ska även analysera var 
en utomhusplan för fotboll motsvaran-
de Svenska Fotbollförbundets regler 
för division 2-nivå kan placeras.

– Vi har lyssnat mycket på den lokala 
idrottens önskemål och prioriteringar 
när vi har tagit fram det här förslaget. 
Detta är en fantastisk möjlighet för 
framför allt föreningarna och skolverk-
samheten, säger Johan Storåkers. 

Sundbybergs nya multihall
• Bottenvåningen (plan 1):  

garage för cirka 175 bilar samt 
en curlinghall med fyra banor.

• Entréplanet (plan 2 och 3): 
café, omklädningsrum, för-
råd, kommunikation samt två 
ishallar varav en med läktare 
för cirka 300 personer.

• Övre våningen (plan 4 och 5): 
fotbollshall med planstorlek 
100 x 60 meter för 11 mot  
11-spel samt förråd.

Fyra curlingbanor, två ishallar och en fullstor fotbollsplan. Allt detta ryms i den multihall  
som kommunstyrelsen i dagarna har beslutat om.

– Det är stolt idrottshistoria som vi skapar i Sundbyberg genom denna unika  
anläggning. Framför allt är det här viktigt för alla utövare och eldsjälar som verkar  
inom idrottslivet i Sundbyberg, säger idrottskommunalrådet Johan Storåkers (L).

Unik idrottsanläggning byggs 
i Sundbyberg

Denita Landegren är 
Årets sundbybergare
– Jag är glad, omtumlad och  
jättelycklig.

Så reagerade Denita Landegren när 
hon fick beskedet att hon utsetts till 
Årets sundbybergare 2018. Denita 
har satt parasporten på Sundby-
bergskartan och gjort det möjligt för 
sundbybergare i alla åldrar och med 
olika funktionsnedsättningar att 
spela fotboll och innebandy. ”Genom 
sin förmåga att få alla att känna sig 
viktiga, sedda och inkluderade är 
Denita en förebild för alla ungdoms- 
och idrottsledare”, skriver juryn bland 
annat i sin motivering.

Priset delas varje år ut av Sundby-
bergs stad vid nationaldagsfirandet.

Curlingbanor, fotbollsplan och ishallar - den planerade  
anläggningen gör verkligen skäl för namnet multihall.
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När Ursviksdagen arrangerades för elfte året i rad skedde det i strålande 
solsken, vilket gjorde dagen till en av de mest välbesökta. Där bjöds på allt 
från hoppborg och fiskdamm till information om stadsutveckling, kultur 
och fritid. Förvaltaren, Sundbybergs stadsnät och Sundbybergs Avfall & 
Vatten hade egna tält liksom Sundbybergs stad. 

– Vi hade hela dagen en strid ström av intresserade besökare som ställ-
de smarta och utmanande frågor, säger Fredrik Holmberg, kommunikatör 
på Sundbybergs stad.

Fullspäckad Ursviksdag i sommarsol

Känslor tema för årets 
sommarblommor
Kär, förvirrad, glad, busig och 
ledsen. Det är några av de 
känslor som illustrerar temat för 
årets sommarblommor. Varje 
år har planteringarna ett tema. 
Förra året var det ”världen” och i 
år är alltså temat ”känslor”.

Blommorna odlas i stadens 
eget växthus, vilket är unikt. 
Det bidrar till en bättre miljö 
eftersom växterna närodlas och 
man bara använder biologisk 
bekämpning. Samtidigt bidrar 
det till kreativiteten eftersom 
det finns större möjlighet att 
välja fritt.

Stanna gärna till nästa gång 
du går förbi Storskogstorget, 
Tornparken, Björkdungen eller 
andra ställen i staden som har 
fått nya planteringar och gissa 
vilken känsla de förmedlar!

El Sistema-konsert 
lockade storpublik
Hela 250 personer trotsade 
det vackra vädret och begav 
sig till Löthallen när musiksko-
lans El Sistema höll konsert 
tillsammans med Linda Rapp 
och Sundbybergs Orkesterför-
ening i slutet av maj. Konserten 
arrangerades i samarbete med 
Förvaltaren.

El Sistema är en metod där 
sexåriga nybörjare får spela i or-
kester direkt från början. Det är 
också ett verktyg för social och 
mänsklig utveckling genom att 
barnen lär sig ta hänsyn till var-
andra. Anhöriga bjuds regelbun-
det in att delta i aktiviteterna. 
2016 introducerades El Sistema 
på Grönkullaskolan. Metoden 
skapades för ett fyrtiotal år 
sedan i Venezuela.

Basketkorgar, pingisbord, boulebanor, 
yoga och pump track – det är en del 
av utbudet i aktivitetsparken ”Strand-
liv”, som har öppet hela sommaren. 
Området nedanför Marabouparken 
vid Bällstaån används vintertid för 
båtförvaring men står tomt under 
båtsäsongen. Därför passar staden nu 
på att utnyttja utrymmet för sommar- 
aktiviteter och lånar också ut basketbol-
lar, bouleklot och kickbikes för den som 
vill testa. Marabouparkens restaurang 
Parkliv har dessutom en foodtruck på plats.

– Vi jobbar på att hela strandpro-
menaden ska bli roligare, tryggare 
och trevligare. Och den här parken 

är ett utmärkt exempel på detta, där 
föreningslivet och medborgarna har 
bidragit för att det ska bli av, säger 
Stefan Bergström (C), ordförande 
för stadsmiljö- och tekniska nämn-
den. Han invigde parken i strålande 
sol tillsammans med Johan Storåkers 
(L), kommunalråd och ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden.  

Inför invigningen har stadens 
representanter lyssnat på både seniorer 
och skolelever från Ängsskolan, för 
att säkra att utbudet av aktiviteter är 
intressant för sundbybergare i alla 
åldrar. Och att döma av invigningen 
har de lyckats.

 – Vi ser fram emot att testa de nya 
boulebanorna, sade Maj-Lis Bertilsson, 
som tog med sig fyra seniorkompisar 
till den nya parken.

Strax intill de fyra boulebanorna 
står basketkorgar och pingisbord 
uppställda. Lucas, som var en av de 
yngsta besökarna, testade lyckan 
vid pingisbordet men såg mest fram 
emot att få cykla på pumptracken lite 
längre bort.  

– Vi vill att Sundbyberg ska vara en 
levande stad och den här aktivitets-
parken är ett utmärkt bevis på detta, 
säger Stefan Bergström.

Umgänge över generationsgränserna?
Ja, när den nya aktivitetsparken ”Strandliv” invigdes i början av juni dök det upp  

besökare i alla åldrar. Men så erbjuder parken också ett brett utbud av aktiviteter.  
Och allt är kostnadsfritt, inklusive lån av utrustning för den som inte har med sig.   
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Strandlivat i nya aktivitetsparken

Boule, pingis, basketkorgar och inte minst pump track – i den 
nya aktivitetsparken kan alla testa och låna, även de som inte 
har egna grejer.
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Uutiset
Nytt på finska

Fyra sommardagar i juli bjuder Kultur Sundbyberg och Marabouparkens 
konsthall på barnteater. ”Tänk att ha en vän” heter familjeföreställningen, 
som spelas i Marabouparken.

Föreställningen handlar om Majken, som bor ensam med sin uppfin-
narmamma på landet med flera kilometer till närmsta granne. Mamman 
uppfinner en robot som lekkamrat, men den är programmerad till att låta 
Majken bestämma allt. Och vad blir det för slags vänskap om bara en ska 
bestämma?

Föreställningen spelas klockan 13.00 den 13, 14, 20 och 21 juli. Fri entré.

Gratis familjeteater i Marabouparken
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Sundbybergs stads pris Årets byggnad 
delades ut för andra året i rad vid 
vårmarknaden den 30  maj. Syftet är 
att uppmärksamma god arkitektur 
och lyfta fram positiva bidrag till en 
varierad stadsbild.

– Allt som byggs i Sundbyberg ska 
göra staden bättre, inte bara för de 
som ska använda byggnaden utan för 
alla som bor här. Vi har därför tittat 
både på arkitekturen och på hur väl 
byggnaderna passar in i den omgi-
vande miljön, säger Stefan Bergström 
(C), ordförande för stadsmiljö- och 
tekniska nämnden.

Han ingick i den jury av förtroende-
valda och tjänstepersoner som valde 
ut fem bidrag av de byggnader som 
färdigställdes för inflyttning 2017. Av 
dessa fem fick sedan medborgarna 
utse en vinnare i en omröstning på 
webben. Kyrkogårdspaviljongen var 
överlägsen vinnare med över en  
tredjedel av rösterna.

– Byggnaden har ett behov av att vara 
både lågmäld och omhändertagande. 
Läget i den parkliknande kyrkogården 
kräver en byggnad som inte tar för sig 
för mycket utan bevarar trädgårds- 
känslan. Det gröna glaset reflekterar 
grönskan från de omgivande häckarna 
och taket är bevuxet med fetblads-
växten sedum, säger Gert Wingårdh, 
ansvarig arkitekt.

– En begravningsplats är en väldigt 
speciell miljö och paviljongen står 
helt för sig själv. Arkitekterna har 
verkligen lyckats skapa en lugn käns-
la, inte minst när man kommer in i 
byggnaden, säger Stefan Bergström.  

– När staden växer så snabbt är 
det extra viktigt att Sundbybergs 
stad ställer krav på utformningen 
av nya byggnader. Vi har en god 
dialog med fastighetsaktörer om hur 
de kan bidra till stadsutvecklingen, 
säger Regina Kevius, stadsbyggnads-
chef i Sundbyberg.

Sundbybergiin raken-
netaan ainutlaatuinen 
urheilukeskus
Neljä curlingrataa, kaksi jäähallia 
ja täysimittainen jalkapallokenttä. 
Kaikki tämä mahtuu monitoim-
ihalliin, jonka rakentamisesta 
kunnanhallitus teki juuri päätök-
sen. Halli vastaa Sundbybergin 
kasvavan kaupungin lisääntyvään 
urheilupaikkojen tarpeeseen.

Monitoimihalli rakennetaan 
Sundbybergin urheilupuistoon 
lähelle uimahallia. Nykyinen 
tekonurmikenttä jää paikalleen, 
mutta halli korvaa toisen jalka-
pallokentän. Uuden hallin tieltä 
puretaan Tulehallen, joka on täy-
simittainen jääkiekko- ja taitoluis-
teluhalli. Rakennustyöt aloitetaan 
tämänhetkisten suunnitelmien 
mukaan syksyllä 2019.

Kyrkogårdspaviljongen 
on Vuoden rakennus
Sundbybergin Vuoden rakennus 
on kirkkomaan uusi paviljonki 
Kyrkogårdspaviljongen. Sund-
bybergin asukkaat äänestivät 
paviljongin voittajaksi selvällä ää-
nierolla, sillä se sai kolmasosan yli 
tuhannesta kilpailussa annetusta 
äänestä.

Sundbybergin kaupunki jakoi 
palkinnon nyt toista kertaa. Pal-
kinnon tavoitteena on kiinnittää 
huomiota hyvään arkkitehtuu-
riin ja nostaa esiin vaihtelevaan 
kaupunkikuvaan myönteisesti 
vaikuttavia rakennuksia.

Kyrkogårdspaviljongenin suun-
nittelusta vastaava arkkitehti on 
Gert Wingårdh. Toiseksi ääne-
styksessä tuli Vintergatanin ja Ma-
riagatanin risteyksessä sijaitseva 
Sprängaren 6 (arkkitehti Dinelljo-
hansson) ja kolmanneksi Elverket 
9 osoitteessa Hamngatan 11-13 
(arkkitehti Origo Arkitekter).

Uusi Bällstaån aktiviteet-
tipuisto on auki  
koko kesän
Koripallokoreja, pingispöytiä, 
bouleratoja ja pump track -rata. 
Tässä on vain osa uuden Bällstaån 
aktiviteettipuiston tarjonnas-
ta. Puisto vihittiin käyttöön 9. 
kesäkuuta. Maraboupuiston 
alapuolista aluetta käytetään tal-
visaikaan veneiden säilytykseen, 
mutta kesäisin se on tyhjillään. 
Siksi kaupunki päätti ottaa alueen 
kesäkäyttöön eri lajien harrasta-
jien iloksi. Puistossa on lainatta-
vana koripalloja, boule-kuulia ja 
kickbike-pyöriä kokeilunhaluisille. 
Maraboupuiston ravintola Parkliv 
avaa kentälle myös ruokavaunun 
kesäkuusta elokuuhun.
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Årets byggnad i Sundbyberg
Fem byggnader i Stora Ursvik, 
Brotorp, Duvbo, Lilla Alby och 
centrala Sundbyberg nomine-
rades av juryn. 1 044 personer 
röstade, varav 34 procent på det 
vinnande bidraget.

1. Kyrkogårdspaviljongen,  
Kyrkogårdsvägen 2  
(350 röster). Arkitekt:  
Wingårdhs.

2. Sprängaren 6: Vintergatan/
Mariagatan (223 röster).  
Arkitekt: DinellJohansson.

3. Elverket 9, Hamngatan 11-13 
(222 röster). Arkitekt:  
Origo Arkitekter.

Den nya kyrkogårdspaviljongen är Årets byggnad i Sundbyberg. Det har sundbyber-
garna själva bestämt med bred marginal. ”En enkel men precis träkonstruktion skapar 
känslan av något varmt och naturnära”, skriver arkitektfirman Wingårdhs om  
det vinnande bidraget.

Kyrkogårdspaviljongen blev Årets byggnad
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Sumpanlov tillsammans 
med Passa vidare
För sommarlediga barn och unga på-
går just nu en mängd sommarlovsak-
tiviteter på Rissne IP tillsammans 
med Passa vidare.  Alla mellan 7 och 
19 år är välkomna att prova på fot-
bollsskola, parkour, rullstolsbasket, 
dans, skapade verksamhet, friidrott 
med mera. Allt är gratis. Passa vidare 
finns på Rissne IP fram till och med 
den 6 juli och på Sundbybergs IP den 
23 juli till 10 augusti. Programmet hittar 
du på sundbyberg.se/sumpanlov.

Brett spektrum av  
sommaraktiviteter  
på träffpunkterna
Sundbybergs två träffpunkter 
för seniorer tar inte sommarlov – 
tvärtom. Sommarprogrammet på 
Träffpunkten Allén i centrala Sundby-
berg och Träffpunkten Hallonbergen 
innehåller ett brett spektrum av 
aktiviteter från träningspass, tai chi 
och cykelturer till karaoke, boule och 
minigolf. Alla aktiviteter är gratis och 
ingen föranmälan krävs. Läs mer på 
sundbyberg.se.

När Sundbybergs stad delade ut sina fyra stipendier vid nationaldagsfirandet gick de till både 
privatpersoner och föreningar. Årets stipendiater är:

• Sundbybergs IK Fotboll (Sundbybergs stads stipendium för jämlikhet).

• Erik Sjödin, projektet ”Our Friends the Pollinators” (Sundbybergs stads miljöstipendium).

• Sundbybergs curlingklubb (Sundbybergs stads idrotts- och ungdomsledarstipendium).

• Konstnärer i Sundbybergs Stad KISS (Sundbybergs stads kulturstipendium).

De fyra mottagarna får 25 000 kronor var – grattis!

Fyra fick stipendier

Om man ska försöka sig på att ranka 
traditioner i Sundbyberg skulle nog 
de allra flesta framhålla nationaldags-
festen som nummer ett. I år hölls den 
för fjortonde gången och som vanligt 
var det ett myller av folk som hade 
vallfärdat till Golfängarna – det talas 
om upp emot 40 000 personer.

– Så många människor i olika åldrar, 
med olika bakgrund och från olika 
grupper samlas för att umgås och fira 
Sveriges nationaldag. Alla bidrar till att 
skapa den här traditionen tillsammans, 
säger projektledare Cecilia Moreno. 

Bland årets höjdpunkter fanns 
artistframträdanden, det traditionella 

välkomnandet av nya medborgare och 
utnämningen av Årets sundbybergare, 
som vi skriver om på sidan 1 i den här 
tidningen.

– Tivolit med karuseller, klättervägg 
och hoppborgar var också uppskattat 
och vi hade en strid ström av nyfikna 
sundbybergare som besökte stadens 
eget tält. Det var inte lika varmt som 
ifjol vilket innebär lite mer rörelse och 
lite mindre picknick. Men de flesta 
sundbybergare skulle nog dyka upp 
om det så var hagel och snöstorm. Det 
här är deras fest, säger Cecilia Moreno.

Mesta bästa festen
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