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Sundbyberg
Nytt från
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Boris René, Wiktoria, Dismissed, Twin Doves och Albin Eidhagen är några av de
artister som uppträder när sundbybergarna firar nationaldagen på Golfängarna.

Nationaldagsfesten för alla
Årets höjdpunkt närmar sig för många sundbybergare. Den svenska nationaldagen firas
stort på Golfängarna för trettonde gången i år. Och som vanligt finns här något för alla.
Nästan 40 000 personer beger sig
varje år till Golfängarna den 6 juni,
där festligheterna börjar redan klockan tolv och pågår hela dagen. Restauranger, tivoli, teater, utställningar och
gratisaktiviteter för de minsta finns
på programmet – och naturligtvis
artistframträdanden.
– I år uppträder bland andra
Dismissed, Boris René, Wiktoria och
det lokala rockbandet Jeanette Haugen

Band. Vi har även uppträdanden från
musikskolan, teaterstudion, dansstudion och Aggregat på både stora
scenen och kulturscenen, som ligger
vid stadens egna tält, säger projektledare Cecilia Moreno.
Där finns representanter från
staden för att möta medborgarna och
svara på frågor.
– I stadens tält kan också besökarna
testa sin egen klimatpåverkan, vara

med på musikfrågesport, prova olika
instrument och stylas av S:t Martins
gymnasiums frisörelever. Och så visar
vi stadens kommande byggplaner i
3D på en stor digital skärm.
Karuseller, klättervägg och hoppborgar finns på plats för de yngre besökarna. Årets sundbybergare koras,
nya medborgare välkomnas
och stadens stipendier delas ut.

Ur scenprogrammet:
12.00 Skördegillet
13.00 Invigning
14.50 Street Mentality
15.00 Nya svenska medborgare
Årets sundbybergare
15.45 Ann-Jeanette Haugen Band

16.00 Dismissed
17.00 Wiktoria
17.45 Twin Doves

18.00 Boris René
18.25 Albin Eidhagen
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Senaste
nytt

Tyck till om stadens översiktsplan!
”Sundbyberg växer med dig!” Så lyder Sundbybergs stads nya vision, som kommunfullmäktige antog i höstas.
Nu finns ett förslag till en uppdaterad översiktsplan, som du kan tycka till om. Översiktsplanen är vår gemensamma målbild av hur vi vill att staden ska växa och utvecklas.
Här kan du tycka till:

Bernice från Sundbyberg tvåa i Funkismello
Inför ett fullsatt Cirkus representerade Bernice van Driel Korsbäck Sundbyberg i riksfinalen av
årets Funkismello den 24 april.
Funiksmello är Sveriges största
sångtävling för personer med
funktionsnedsättning. Bernice
kom på delad andraplats med
låten ”Pamela” medan tävlingen
vanns av Martin Hagen från
Järfälla. Totalt deltog tretton artister inför en professionell jury
och en entusiastisk publik.

Young StartUp är ett nystartat
nätverk för dig som vill starta
din egen verksamhet eller är
nyfiken på företagande. Idén är
att på ett modernt och avslappnat sätt skapa nya kontaktytor
för att främja företagande, entreprenörskap och innovation.
Du får hjälp med att komma
igång, delta i seminarier och
workshops samt inspireras av
andra som har startat företag. Läs mer på sundbyberg.
se.youngstartup.

•

Samrådsmöte den 1 juni 17-20
i Signalfabrikens bibliotek.

•

I stadens tält under nationaldagsfirandet den 6 juni

•

På sundbyberg.se/op.

•

Skicka e-post till
oversiktsplan@sundbyberg.se

Det här är en
översiktsplan
Alla kommuner i Sverige måste
ha en aktuell översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Den
visar i stora drag hur kommunen
ska använda sina mark- och
vattenområden. Översiktsplanen
talar också om hur bebyggelsen
ska utvecklas. Sundbyberg har
dessutom fördjupade översiktsplaner för Stora Ursvik och för
Rissne-Hallonbergen-Ör.
Översiktsplanen visar stadens
inriktning för markplaneringen i
kommunen. Staden tar sedan
fram juridiskt bindande detaljplaner för hur marken i de olika
områdena ska användas.
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Sundbybergs översiktsplan ses över
varje mandatperiod och ändrades
senast 2013. Då gjordes bland annat
justeringar för Norra Kymlinge och
nya sträckningen för E18. Och nu är
det dags igen.
– Sundbybergarna blir allt fler
och vi arbetar för att staden ska växa
på bästa möjliga sätt. Därför är det
viktigt att ha en aktuell översiktsplan,
säger Ellen Irenaeus, översiktsplanerare på Sundbybergs stad.

Nytt nätverk för unga
entreprenörer

Samrådsmöte den 31 maj
17-20 i Hallonbergens bibliotek

Samrådsperioden pågår fram till
och med den 31 augusti.

Fältsekreterarna
blir fler
Nu utökar stadens fältsekreterare sin verksamhet – i augusti
börjar nämligen en tredje erfaren
medarbetare. Sundbybergs
fältsekreterare är hbtq-certifierade och arbetar förebyggande
med alla Sundbybergsungdomar
mellan 12 och 19 år, bland annat
genom att besöka alla skolor.
– Vi pratar till exempel teambuilding, alkohol och identitet.
Och den här utökningen innebär
att vi kan öka vår närvaro både
i skolorna och ute på kvällarna,
säger Petri Peltonen,
enhetschef barn och unga på
kultur- och fritidsförvaltningen.

•

Bottnar i visionen
Det förslag som nu ska ut på samråd
har sin grund i visionsarbetet och
sträcker sig fram till 2030. Den stora
skillnaden från den befintliga planen

är att det finns fem övergripande
målbilder för stadsutvecklingen: En
sammanhållen stad, plats för alla,
grönska och vatten, levande stadsrum
samt den smarta och hållbara staden.

Målbilder och strategier
– Under respektive målbild har vi
också angett ett antal strategier som
beskriver hur vi ska jobba för att
åstadkomma allt detta.
Den nya översiktsplanen beskriver
också utvecklingsområdet utmed Enköpingsvägen, vilket inte finns med i
den nuvarande planen.
När staden tar fram en översiktsplan har man dialog med en bred
krets av intressenter för att få ett så

Årets Superkommun – igen
Sundbybergs stad har utsetts till Årets Superkommun för
andra gången på tre år – 2016 blev staden tvåa.
Priset ges till den kommun som har bäst förutsättningar
att möta framtida samhällsutmaningar och delas ut av
tidningen Dagens Samhälle. Och i kategorin storstadskommuner vann alltså Sundbyberg i år, precis som man
gjorde 2015.
– Det är glädjande och en bekräftelse på att stadens
arbete fortsätter att skapa goda resultat år efter år, säger
kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M).
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bra beslutsunderlag som möjligt.
– Vi vänder oss bland annat till
Länsstyrelsen, närliggande kommuner, myndigheter, sammanslutningar
och stadens medborgare. Det här är
som sagt ett förslag som vi nu går ut
på samråd med – den slutliga planen
antas först i början av nästa år, säger
Ellen Irenaeus.
– Vi vill ta höjd för framtidens Sundbyberg i den nya översiktsplanen. I en
snabbt växande stad är det viktigt att
stärka arbetet med både vår stadsmiljö samt våra gröna miljöer och vårt
vatten. Målet är att Sundbyberg ska bli
en ännu bättre stad att bo och vistas i,
säger Stefan Bergström (C), ordförande
i Översiktsplanekommittén.
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Uutiset
Nytt på finska

Kerro mielipiteesi
yleiskaavasta!
”Sundbyberg kasvaa kanssasi” on
kaupungin uusi visio, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi syksyllä. Tähän liittyen kaupunki on laatinut ehdotuksen
yleiskaavaksi, joka kunnanvaltuuston
on tarkoitus hyväksyä keväällä 2018.
Sitä ennen ehdotus lähetetään neuvonpitokierrokselle toukokuun 23. ja
elokuun 31. päivän väliseksi ajaksi.
Kaupunki järjestää avoimia kokouksia 31. toukokuuta klo 17.00-20.00 Hallonbergenin kirjastossa ja 1. kesäkuuta
klo 17.00-20.00 Signalfabrikenin kirjastossa. Ehdotusta voi kommentoida
myös kaupungin teltassa kansallispäivän juhlinnan yhteydessä. Ehdotus
on julkaistu kokonaisuudessaan sivulla
sundbyberg.se/oversiktsplan.
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Carina Björs planterar penséer i Solparken, och berättar att de fått fin respons
från allmänheten. ”Häromdagen såg jag något som stack upp ur planteringen,
och det visade sig vara en person som fotograferade våra fina blommor.”

Färger från hela världen tema
för årets sommarblommor
– På hösten ritar vi planteringarna, driver upp plantor och sätter lök. Allt i egen regi.
Och eftersom kommunen har egna växthus kan vi välja unika blommor.
Det säger landskapsarkitekt Jessica Ingelsson, som ligger bakom årets vår- och
sommarplanteringar i Sundbyberg.
Penséer, tusenskönor, förgätmigej…
Sundbyberg är känt för sina många
vår- och sommarblommor. Här finns
en lång tradition av att plantera växter,
och att staden har egna växthus bidrar
till kreativiteten eftersom man inte är
beroende av växtleverantörernas utbud.
– Dessutom bidrar växthuset till en
bättre miljö eftersom våra växter närodlas och vi bara använder biologisk
bekämpning, säger Jessica Ingelsson.
Varje år har planteringarna ett tema.
Ifjol var det sagor, och 2015 var det
kända sundbybergare och i år är temat
Världen.

Färger som skapar känslor
– Vi använder färger snarare än vissa
arter för att skapa en känsla av olika
världsdelar. Vid fontänten i Hallonber-

gen är temat Sydamerika med färgstarka blommor som ger lite karnevalskänsla. Och i björkdungen vid entrén till
Lötsjön vid Golfängarna har vi Antarktis som tema, vilket vi illustrerar med
vitt, silvrigt och ljusa färger.
För att skapa all färgprakt krävs långa
förberedelser. Redan under hösten
planeras temat för kommande år, så att
sticklingar och fröer kan beställas.
– Vi driver sedan upp sammanlagt
cirka 13 000 plantor i vårt växthus, som
vårt eget parkgäng planterar ut under
våren och försommaren.
Bland årets nyheter finns utökade
rabatter med sommarblommor i Solparken och Marabouparken, och några
planteringar som har flyttats. Dessutom
får entrén till Golfängarna en egen
blomsteräng.

Sundbybergs stad samlar vatten
och avfall i nytt bolag
Första april övergick all kommunal verksamhet för avfall, vatten och
avlopp till det gemensamma bolaget Sundbyberg Avfall & Vatten AB
(Savab), som helägs av Sundbybergs stad. Det nya bolaget samlar in
allt avfall från invånare och verksamheter, och ansvarar för att staden
har ett väl utbyggt system för rent vatten och säkra avlopp. Stadens
fyra sopsugsanläggningar drivs också av det nya kommunala bolaget.

– Förra året hade vi premiär för en
ettårig blomsteräng vid entrén från
Ursviksvägen. Det var väldigt uppskattat, så vi utökar den satsningen
i år. Skillnaden mot övriga ettåriga
planteringar är att dessa inte drivs
upp i växthuset utan sås på plats,
säger Jessica Ingelsson.

Solljus och kärlek
Sedan är det bara att hoppas på att
vädret gör sitt.
– Vädret är alltid en utmaning när
man jobbar med växter, både permanenta och tillfälliga. Men penséerna i
kanterna av planteringarna kan hantera även minusgrader. Och så måste
man ge dem lite kärlek.

Suurpanostus puistoihin ja
viheralueisiin
Sundbyberg tekee suurpanostuksen kaupungin viheralueisiin. Monet
puistot ja leikkipaikat on kunnostettu kevään aikana, ja työt jatkuvat
syksyyn saakka.
– Pyrimme tekemään kaiken huolella, jotta puistoista ja leikkipaikoista
olisi iloa kaikenikäisille sundbybergiläisille, toteaa maisema-arkkitehti
Ylva Kjellin.
Lilla Ursviks Lekplats, Stamgårdsparken ja Strandtorget Lilla Albyssä
on jo kunnostettu, ja kesäkuun
aikana valmistuvat myös Örbadet
ja Marabouparken. Duvboparken,
Tuvanparken ja Storskogstorget
avataan syksyllä. Kaikkiin näihin
puistoihin on lisätty uutta toimintaa
samalla kun tähänastinen välineistö
on kunnostettu.

Kansallispäivä vuoden
kohokohta
Monille sundbybergiläisille kansallispäivän juhlinta kuuluu vuoden
kohokohtiin. Tämänvuotinen juhla
Golfängarna-niityillä on järjestyksessä kolmastoista. Tavalliseen
tapaan jokaiselle on tarjolla jotakin.
Kesäkuun 6. päivän juhla alkaa klo
12 ja jatkuu koko päivän. Ohjelmassa on ravintoloita, tivoli, teatteria,
näyttelyitä ja ilmaisia aktiviteetteja
perheen pienimille, sekä myös
tunnettuja artisteja kuten Dismissed, Boris René ja Wiktoria, sekä
musiikkikoulun, teatteristudion,
tanssistudion ja Aggregatin esityksiä. Sundbybergin kaupungilla
on paikalla oma teltta kansalaisten
tapaamista varten.
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På
#sumpanlov

Något för alla för sommarlovsfirare i Sundbyberg
Sommaren närmar sig med stormsteg. Och som vanligt erbjuder staden ett stort utbud av
gratis sommarlovsaktiviteter för alla barn och unga i Sundbyberg: idrott, kultur, lek, konst och
massor av andra saker att göra på lovet – både gamla favoriter och helt nya aktiviteter.
Precis som förra sommaren får staden också extrapengar från staten för att ordna gratis
aktiviteter under sommarlovet, och därmed kunna ge alla barn möjlighet till en rolig sommar.
Läs om hela utbudet på sundbyberg.se/sumpanlov.

gång

Sommarbibliotek i Rissne med
läs-KICK
14 juni - 9 augusti, kl. 10-16 alla
vardagar. Mån-tors är det sagostund för 3-6-åringar kl. 11 och
bokfika för 7-12-åringar kl. 14.
RISSNE IP
Minibibblan i Marabouparken
Minibibblan är öppen 30 juni4 augusti under Marabouparkens
öppettider, se marabouparken.se.
Sagostunder varje fredag kl. 13.
Öppen verksamhet vid
Toppstugan
Teater, spel, sport och skapande
verksamhet med föreningen
Lilla Parken.
Hela sommaren, se
toppstugansundbyberg.se.
Passa vidare
Olika sporter, dans, musik
och konst.
5 juni-2 juli, kl. 12-20.
Ålder: 11-19 år.
Mer info på Instagram och
Facebook, @passavidare.
Klä på konsten
Skapa kläder till några av
Sundbybergs statyer.
12-16 juni, kl 12-16.
Ålder: 13-15 år
Anmälan: Ja, på sundbyberg.se
KULTURCENTRUM.
Konstkollo ATELJÉN
19-22 juni, kl. 10-16.
Ålder: 7-15 år
Anmälan: Ja, på sundbyberg.se
ALLAKTIVITETSHUSET.
Kör, dans och poesi med
Twin Doves
12-24 juni, kl. 11-14.
Ålder: 7-15 år
Anmälan: Ja, till
twindovesinfo@gmail.com.
TOPPSTUGAN
Duvbo Idrottskollo
Pröva på olika idrotter
under lekfulla former.
12-16 juni, kl. 8.30-16.
Ålder: 10-13 år
Anmälan: Ja, på duvboik.se
RISSNE IP.
Pop-up - Måla din gata!
Måla marken glad tillsammans
med Aggregat
4 juli, kl. 12-14.
TORNPARKEN.
Pop-up, Spraymåleri!
Måla med sprayfärg och
schabloner tillsammans
med Aggregat.
5 juli, kl. 12-14.
GOLFÄNGARNA.
SUMMERDANCE
Lär dig dansa hiphop, street,
show och skapande dans
7-11 augusti, kl. 15-18.
Ålder: 7-16 år
Anmälan: Ja, på sundbyberg.se
KULTURCENTRUM.

Hitta mer på
sundbyberg.se/
sumpanlov

Pappa Thorbjörn, Vilhelm, mamma Helena och Matilda inspekterar den
nyinvigda skulpturen vid Strandparken – ett av de många grönområden i
Sundbyberg som har upprustats under våren.
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Storsatsning på stadens
parker och grönområden
Nu satsar Sundbybergs stad stort på sina grönområden. Flera av stadens parker och lekplatser har rustats upp under våren, och till hösten blir fler klara. Här är hela listan!
Alla Sundbybergs parker har sin egen
unika identitet, men också en hel del
gemensamt.
– Vi försöker upprusta med omsorg
så att sundbybergare i alla åldrar
ska kunna använda våra parker och
lekplatser, säger landskapsarkitekt
Ylva Kjellin.
Stadens långsiktiga vision är att
skapa en parkpromenad genom hela
staden, med start på Golfängarna, där
både sundbybergare och besökare
får uppleva bredden av parker och
grönområden i staden.
Här är status för de parker som rustas upp under våren och sommaren:
•

Lilla Ursviks lekplats har fått
nya lekytor, redskap och grönska. Bland annat har parken fått
en stadsodling med fruktträd,
buskar och perenner med
ätbara bär.

•

Stamgårdsparken i Lilla
Alby har återställts efter att
den tillfälliga förskolan, som
tidigare låg där, har flyttat. Här
finns även en liten lekplats och
staden har planterat fruktträd.

•

Strandtorget i Lilla Alby är en
del av det gröna stråket från Tuvanparken ner till strandpromenaden vid Bällstaviken. Torget
invigdes den 13 maj, då bland
annat ett konstverk av Martin
Karlsson Tebus avtäcktes.

•

Örbadet fräschas upp inför
sommarlovet. Barnbassängen
har rustats upp och badet får
nya möbler samt fler blommande planteringar.

•

Marabouparken har fått en
helt ny lekplats och barnbadet
rustas upp. Det arbetet blir också klart i juni. Lekplatsen är till
för mindre barn och kommer
att ligga i anslutning till barnbadet, som renoveras för att
förbättra vattenkvaliteten. En
ny dusch har också installerats
och toaletterna i paviljongen är
utbytta. Även parkens belysning har bytts ut och en del
stora träd och konstverk har fått
effektbelysning.

•

Duvboparkens lekplats får
ny lekutrustning, nya möbler
och konstgräs på den gamla
grusplanen. Det blir även stängsel med konstnärlig utsmyckning runt planen och ett litet
utegym. Öppnar i mitten av
augusti.

•

Tuvanparken får Sveriges första ”ninjapark”, vilket innebär
en slags hinderbana för parkour. Samtidigt rustas lekplatsen upp och det blir även en
mindre yta med två platsgjutna
skateboardskålar. Allt ska vara
klart i september.

•

Storskogstorget får nya
blomstrande träd, ny belysning,
upprustade planteringsytor,
nya möbler, upprustad fontän,
nya konstverk och ett cykelställ
under tak. Torgets grundform
från slutet av 50-talet behålls,
men man har tillgänglighetsanpassat trappor och ramper
samt lyft ytorna runt fontänen.
Invigningen beräknas till månadsskiftet augusti/september.

