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Sundbyberg

Musik, sång, dans, e-sport, basket, fotboll – allt inkluderas 
i kommunens satsning ”Passa vidare”.#SUMPANLOV

SundbybergNytt från

Information från Sundbybergs stad · maj 2019 · www.sundbyberg.se, facebook.com/sundbyberg.se 
Tips eller frågor kontakta: webbredaktionen@sundbyberg.se

Lyckad orkesterskola
El Sistema spelar vidare
SID 3

Fest på nationaldagen 
Firande för alla åldrar
SID 4

Fritidsledaren Naziha Hariri Tekie var 
med och startade satsningen för fyra 
år sedan. Det har hela tiden blivit fler 
deltagare, föreningar och aktiviteter, 
säger hon.

– I år har en fokusgrupp med delta-
gare hjälpt oss att ta fram idéer. Några 
av de mest önskade aktiviteterna var 
klättervägg, yoga, tjurridning och 
talangjakt, så det finns med i somma-
rens program.

Både för barn och unga
Andra saker man kommer att kunna 
prova på är fotboll, basket, baseboll, 
prickskytte innebandy, parkour och 
dans. Det blir också en hel del kul-
turella och skapande aktiviteter som 
biblioteket med flera håller i.

– Man kan bland annat teckna och 

testa streetart på särskilda ytor med 
stadens kulturverksamhet för unga, 
Aggregat. Det blir roliga saker som 
molnskådarkurs, svärdsverkstad och 
den 3 juli dyker en trollkarl upp,  
säger Naziha. 

Ett annat datum som är spikat är  
29 juni. Då hålls den stora fotbolls- 
turneringen med den välkände sport-
kommentatorn Niklas Holmgren som 
speaker, och under en heldag arrangeras 
”barnens drömvärld”.

– Då ställer vi upp hoppborgar, 
ordnar skattjakt, dans, ansiktsmålning, 
maskotfigurer, tävlingar och mycket annat 
skoj. När vi gör sommarens program vill 
vi att det ska passa både barn och unga 
eftersom målgruppen är 7-19 år.

Denna sommar koncentreras aktivite-
ter. till tre veckor för att kvaliteten ska 

vara så hög som möjligt. Dagarna blir 
också längre.

– Tidigare stängde vi allt klock-
an 18, men i år förlänger vi till 21 
med massa aktiviteter för att ge våra 
ungdomar en meningsfull fritid. Det 
är ytterligare en nyhet som vi tror blir 
uppskattad, säger Naziha.

Koll på hela programmet
Sommarlovsaktiviteterna är gratis 
och ordnas vecka 25-27. Schema med 
exakta tider läggs ut på ”Passa Vidare” 
på Facebook och Instagram.

Trädgårdsfest på Ursviksdagen 
Med temat ”Garden party” firades  
Ursviksdagen den 19 maj. På Kymlinge- 
skolans gård samlades skolklasser, 
föreningar, Sundbybergs stad,  
bostadsutvecklare och krögare för  
årets gårds- och trädgårdsfest. 

– Det var tolfte gången som vi firade 
familjetraditionen Ursviksdagen. Det 
är en dag fylld av roliga aktiviteter 
som sprider glädje och omtanke i våra 
kvarter, säger Anna Blank som håller i 
trådarna.

Hon tipsar också om att hålla koll  
på ursvik.se och Ursviks Facebook- 
sida framöver. Inte minst kommer där 
att finnas spännande saker för alla 
odlingsintresserade.

Under tre veckor med start den 17 juni blir det full fart på 
Rissne IP när Passa vidares sommarlovsarrangemang drar 
igång. Stadens koncept fortsätter att växa och nytt för i 
är att barn och ungdomar hjälpt till att hitta på aktiviteter.

Mer att göra på sommarlovet
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Sommarläsning med vinstchanser
Lördagen den 15 juni är det kick-off för ”Sommarboken” på biblioteken i Signalfabriken och  
Hallonbergen. Då kan barn låna sommarläsning, få en fin bokpåse och ett läsprotokoll.  
Lässatsningen riktar sig till barn mellan 6 och 12 år som vill läsa böcker och tycka till om 
dem. Böckerna kan vara på vilket språk som helst och det går också bra att lyssna på  
ljudbok eller högläsning. Sommarboken avslutas med en fest på Hallonbergens bibliotek  
7 september där man kan vinna böcker och biobiljetter.

Omtyckta Minibibblan i Marabouparken återkommer också. I år öppnar vi den 19 juni.

Aktuella arbeten i nya 
stadskärnan
De förberedande arbetena för 
järnvägstunneln genom Sundby-
berg är igång. Detta händer nu:

 • Parkeringsplatsen vid Järn-
vägsgatan – Löfströms allé-bro 
stängs för att ge plats  
åt byggbodar. Parkering  
hänvisas till gatorna omkring.

• Trafikverkets arbeten vid  
Järnvägsgatan – Stationsgatan 
kan innebära en del buller och 
framkomligheten påverkas. 
Hissen är kvar, närbussens  
hållplats på Järnvägsgatan –  
Stationsgatan är tillfälligt av-
stängd.

• När arbetena börjar på Löf-
ströms allé-bro kommer bara 
den ena gång- och cykelbanan 
att hållas öppen. Bilvägen kom-
mer att vara öppen  
i båda körriktningar, men med 
begränsad framkomlighet.

Mer information finns på  
sundbyberg.se/nyastadskarnan.

Reparera och återvinn 
på Returpunkten
I maj öppnade Sundbyberg  
Avfall och Vatten tillsammans 
med SÖRAB lokalen Returpunk-
ten. Det är den första i sitt slag 
i länet och här kan man lämna 
saker för återbruk, återvinning 
och även göra mindre reparatio-
ner. Där finns till exempel syma-
skin, verktyg och arbetsbänkar. 
Returpunkten drivs på försök 
under två år och du hittar den 
på Landsvägen 62.

Ett av företagen som nappat på råd-
givningen är Sundbybergs köksbryggeri. 
Där har vd:n Peter J Bergholtz länge 
funderat över klimatsmarta lösningar, 
bland annat värmeåtervinning.

– Alla vi som jobbar här bryr oss 
om miljön och som företagare handlar 
det ju också om att spara kostnader. 
Men som mindre företag har man 
sällan tid över eller resurser att ta in 
en konsult. Därför är detta en jättebra 
service, säger han.

Rådgivning utan krav
En rapport om bryggeriet har just 
landat på hans bord och nu ska han 
och kollegorna se vad som känns 
görbart. Det finns inga krav kopplade 
till rådgivningen, påpekar energi- och 
klimatcoachen Mira Gartz.

– Det här är en hjälp som sker på 
företagens och föreningarnas villkor, 

Företag och föreningar kan spara pengar på att se över sin energiförbrukning. Men för 
små och medelstora verksamheter kan det vara svårt att hitta tid till detta. I år erbjuder 
därför Sundbybergs stad gratis energi- och klimatcoachning.
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Energismart hjälp till företag 

utifrån deras tid och ekonomiska 
marginaler. Efter att vi har gett våra 
förslag coachar vi dem som vill, men 
vi har inga synpunkter på hur de går 
vidare.

Coachningen innebär att man får 
en genomlysning av sin energian-
vändning och en vägledning om hur 
den kan minska. Vill man ha bättre 
energilösningar kan man få hjälp att 
hitta rätt bland bidrag och finansiering 
och med att se över exempelvis avtal 
som kanske inte är så fördelaktiga.

– Åtgärderna vi föreslår kan exem-
pelvis handla om att byta gammal 
belysning till led-lampor, justera  
ventilation och värme eller leasa  
elbilar om man kör mycket, säger Mira.

Hon berättar att rådgivningen  
kan göra påtaglig skillnad för  
dem som deltar.

– Ett av företagen har kapat nästan 

Peter J Bergholtz på Sundbybergs Köksbryggeri ser över energiförbruk-
ningen med hjälp av coachen Mira Gartz.

hälften av sina energikostnader. 
Dessutom är det bra ur marknadsfö-
ringssynpunkt att visa att man jobbar 
hållbart, med klimatsmarta åtgärder.

Coacher för energi och klimat

Projektet finansieras av EU och finns i 
drygt 130 svenska kommuner.

Sundbybergs stads satsning ingår i ett 
samarbete med Järfälla, Sollentuna, 
Solna och Stockholms stad.

Under hela året kan små och medelstora 
företag och ideella föreningar få hjälp. 
För att få mest kvalitativ rådgivning är 
det bra att anmäla sig före sommaren.

Mer information finns på sundbyberg.se, 
sök på ”energicoacher”.



Uutiset
Nytt på finska

H E L A  D E N N A  S I D A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  S U N D B Y B E R G S  S TA D

Den musikaliska och sociala satsningen El Sistema i Rissne förlängs. Utvärderingen 
av de tre gångna åren är så positiv att alla inblandade vill se en fortsättning. Barnens 
orkesterspelningar har visat sig ge klang långt utanför musiksalen.

Energiaälykästä apua 
yrityksille
Tänä vuonna Sundbybergin 
kaupunki tarjoaa ilmaista ener-
gia- ja ilmastoneuvontaa pie-
nille ja keskisuurille yrityksille 
ja yhdistyksille. Monet voivat 
säästää paljon rahaa tarkista-
malla energiankulutuksensa, 
mutta voi olla vaikeaa saada 
sitä aikaan, sanoo Mira Gartz, 
joka toimii hankkeessa.

– Kyseessä on apu, jonka 
annamme yritysten ja yhdi-
stysten ehdoilla, niiden ajasta 
ja taloudellisista edellytyksistä 
lähtien. 

Lue enemmän sivulta sund-
byberg.se, etsi kohta ”energi-
coacher”.

Onnistunut orkesterikou-
lu saa jatkoa
Musikaalista ja sosiaalista 
sijoitusta El Sistema jatketaan 
Rissnessä. Valvoja jatkaa il-
maisen lasten orkesterikoulun 
sponsorointia. Hyviä vaikutuk-
sia on paljon, sanoo hankke-
esta vastaava Per Fjällström 
Sundbybergin kulttuurikou-
lusta.

– Instrumentin soitta-
minen orkesterissa vaatii 
suunnittelua, keskittymistä 
ja yhteistyötä. Kun lapset 
harjoittelevat näitä asioita 
orkesterissa, sillä on vaikutus-
ta myös kouluun. El Sisteman 
toinen tärkeä aspekti on, että 
musiikkia käytetään sanomana 
sosiaalisesta kestävyydestä ja 
integraatiosta. 

 

Kansallispäivän juhla 
kaikille
6. kesäkuuta Sundbybergin 
kaupunki kutsuu kaikki perin-
teiseen ja juhlalliseen kansalli-
späivän juhlaan, joka pidetään 
Golfängarna-kentällä.

– Viihteestä vastaa Lisa 
Ajax, räppäri Stor, duo Smith 
& Thell sekä Sundbybergin 
kulttuurikoulun lahjakkuudet. 
Vuoden sundbybergiläinen 
valitaan ja pidetään tervetu-
loseremonia uusille Ruotsin 
kansalaisille. Alueella on myös 
noin 50 näytteilleasettajaa ja 
tivoli, kertoo kaupunginjohto-
toimiston tiedottaja Johanna 
Nordström.
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Lyckad orkesterskola får fortsättning

El Sistema är ett globalt koncept där 
barn kostnadsfritt får lära sig att spela 
instrument i en orkester. Tanken är att 
fler ska hitta glädjen i musiken, sam-
tidigt som det uppstår många andra 
goda effekter, säger Per Fjällström, 
gruppchef på Sundbybergs kultur- 
skola som ansvarar för satsningen. 

– Att spela orkesterinstrument 
kräver struktur, fokus och samarbete. 
När barnen tränar detta i orkestern 
ger det avtryck även i skolan. En 
annan viktig aspekt av El Sistema är 
att musiken används som redskap för 
social hållbarhet och integration. Där 
kan vi också se goda resultat.

Musik med mervärden
Verksamheten är knuten till Grön-
kullaskolan i Rissne och riktar sig 
till elever upp till årskurs två. Totalt 
deltar runt 120 barn som spelar 

instrument tre dagar i veckan med 
lärare från kulturskolan. Undervis-
ningen sker i Förvaltarens lokal och 
fastighetsbolaget bidrar även med en 
halv miljon kronor årligen, berättar 
hållbarhetsutvecklare Moa Arnberg.

– Vår ambition är att de boende ska 
känna sig delaktiga i samhället och 
att alla barn ska ges goda förutsätt-
ningar för en meningsfull fritid. Tack 
vare El Sistema börjar fler barn spela 
instrument och hittar även till andra 
aktiviteter i kulturskolan.

Andra fördelar är att barnen får 
möjlighet att träffa nya kompisar och 
föräldrarna får nya bekanta. Grönkul-
laskolan har också blivit mer populär 
och folk och föreningar i området har 
fått upp ögonen för undervisnings- 
lokalen. Den stod tidigare tom men är 
nu ofta uthyrd på helgerna. 

De positiva erfarenheterna gör att 

El Sistema är en satsning för musikglädje och gemenskap. 
Inte minst konserterna är höjdpunkter, både för musiker 
och publik.
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El Sistema förlängs med tre år. Ny 
projektledare blir Ida Lod, som bland 
annat arbetat som pedagog under El 
Sistemas första år i Stockholms stad.

– Det är intressant med kombina-
tionen av musikalisk och mänsklig 
utveckling. Att se hur barnen bygger 
självförtroende och självkänsla samt 
växer som individer av att vara del i 
detta sammanhang. Jobbet här locka-
de också eftersom både pedagogerna 
och fastighetsbolaget har ett så stort 
engagemang, säger hon.

Känner stor spelglädje
Barnens engagemang går det inte 
heller att ta fel på. Rosa är en av de 
entusiastiska små musikanterna.

– När man spelar fiol är det jätte- 
roligt! När jag gör det mer och mer 
blir jag bättre och då vill jag göra det 
ännu mer! 

Sommar i simhallen
Vad sägs om att bada i 28-gradigt vatten hela sommaren, oavsett väder? Med 
simhallens sommarkort får du gå dit hur ofta du vill från 1 juni till 31 augusti. 
Fina dagar kan du även njuta på soldäcket utomhus. 

Sommarkortet för vuxna kostar 490 kronor och 850 kronor om man vill 
lägga till gym. Pensionärer, studenter och de med fysisk aktivitet på recept 
betalar 350 kr eller 550 kronor för bad och gym. För barn 4-19 år kostar bad-
kortet 175 kronor. Sommarens öppettider finns på sundbyberg.se.
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För femtonde året fylls Golfängarna med musik, mat 
och roliga aktiviteter. Både lokala talanger och välkän-
da artister kommer att uppträda på scenerna, berättar 
Johanna Nordström, kommunikatör på stadslednings-
kontoret. 

– De stora namnen i år är Lisa Ajax, välkänd känd 
från Melodifestivalen, rapparen Stor som var med i 
tv-programmet ”Så mycket bättre” och duon Smith & 
Thell som spelas flitigt i radion. Det är roligt att kunna 
bjuda på populära artister i lite olika musikstilar,  
säger hon.

Lockar upp mot 40 000 
Det blir också underhållning från Sundbybergs kul-
turskola, det kommer att delas ut stipendier och Årets 
sundbybergare utses. För dem som blivit svenska med-
borgare i år hålls en välkomstceremoni och runt  

om på området hittar man ett 50-tal utställare.
– Det är främst företag, föreningar och restauranger 

med lokal anknytning som vi bjuder in. Vi har också ett  
tivoli och klassiska marknadsknallar. Nationaldagsfirandet 
är en uppskattad tradition bland både besökare och ut-
ställare. Det brukar locka upp mot 40 000 personer och vi 
försöker se till att det finns något för alla, säger Johanna.

Undvik att köra bil
Alla besökare uppmuntras att cykla, gå eller åka kollek-
tivt till nationaldagsfesten och både buss och tunnel- 
bana stannar nära Golfängarna. Med tanke på mängden 
besökare kommer det att bli väldigt ont om parkerings-
platser och av säkerhetsskäl är det stoppförbud en bit 
längs Ursviksvägen. 

– Lämna alltså bilen hemma, för trivseln och säker- 
hetens skull, säger Johanna.

Den 6 juni bjuder Sundbybergs stad in till det traditionsenliga och festliga national-
dagsfirandet. Här finns något för alla åldrar och smaker, oavsett om man vill lyssna 
på populära artister, äta gott, åka karusell eller klappa får.

Det här händer på stora scenen

11.40 Skördegillet

13.00 Invigning

15.00 Nya svenska medborgare

15.30 Årets sundbybergare

16.00 Smith & Thell

17.00 Stor

18.00 Lisa Ajax
Dessutom: Musikskolan, Dansstudion,  

Aggregat med mera.

Fest för alla på nationaldagen 

LISA AJAX

STOR

SMITH & THELL


