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Fritiden för alla
Nya Fritiden i Hallonbergen
har något för de flesta

Möter nyanlända
Nu går ungdomsmottagningen ut i skolorna
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Sommarlovets utbud av aktiviteter innehåller både gamla favoriter och flera nyheter.
Tack vare extra pengar från staten kan Sundbybergs stad erbjuda ett brett utbud
som vänder sig till alla stadens barn.
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Sommarlovsaktiviteter för alla
Nya aktiviteter och gamla favoriter.
För andra året i rad erbjuder Sundbybergs stad ett brett utbud av sommarlovsaktiviteter för stadens alla barn. Satsningen är möjlig tack vare extra pengar
från staten.

Alla som gjorde evakueringsboendet i Ursvik
möjligt utsågs till Årets sundbybergare 2017.
På bilden från vänster Frida Temple, Kjell Sundin
och Magnus Ehntorp.
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Nominera till Årets
sundbybergare!
Det finns fortfarande möjlighet att
nominera sin kandidat till Årets sundbybergare, som utses på nationaldagsfesten den 6 juni. Alla sundbybergare
är välkomna att föreslå en person som
bor i Sundbyberg och som har gjort
något speciellt för staden.
Gå in på sundbyberg.se/aretssundbybergare och nominera din kandidat
senast den 30 april. Glöm inte din
motivering och den nominerade personens kontaktuppgifter!

Sommarens program innehåller både
en utveckling av gamla favoriter och
helt nya aktiviteter.
– Eftersom det här är andra året
med extra statliga pengar, har vi kunnat utvärdera fjolårssatsningen. Och
några av de populäraste inslagen var
danskurser med unga ledare för ännu
yngre barn, och tonåringar som läste
sagor för barn på biblioteken. Så de
återkommer även i år, säger Karolina
Leopoldsson på kultur- och fritidsförvaltningen.
Ifjol delade myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ut pengar till kommuner som vill
utveckla och genomföra aktiviteter
på sommarlovet. Satsningen var en
framgång och fortsätter även i år.
– Bidraget ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja

integration och stimulera personlig
utveckling. Och detta ligger helt i linje
med Sundbybergs stads arbete för
ekonomiskt utsatta grupper
– Det är också självklart att alla
barn behandlas lika. Därför är alla
aktiviteterna med bidrag från staten
gratis, och alla är välkomna att delta.

Idrott och konstprojekt
”Passa vidare”, där Sundbybergs IK
bjuder in till flera parallella idrottsaktiviteter återkommer också, och
fritidsgårdarna kommer att turas
om att ha öppet även i sommar – se
öppettiderna på sundbyberg.se. Bland
de aktiviteter som är nya för i år finns
flera konstprojekt, bland annat ett
konstkollo för personer med funktionsvariation.
– Ungefär halva statsbidraget

fördelar vi vidare till föreningslivet,
som också kommer att arrangera
kostnadsfria sommarlovsaktiviteter.
Det bidrar till att bredden på utbudet blir ännu större, säger Karolina
Leopoldsson.

Sommarlovsaktiviteterna
i Sundbybergs stad:
•

Gratis för barn och unga i åldrarna
6 till 15 år.

•

Vänder sig till både pojkar och flickor.

•

Ska ge stimulans och personlig
utveckling.

•

Ska främja integration och skapa nya
kontaktytor mellan barn med olika
social bakgrund.

•

Alla är välkomna.

•

Läs mer på sundbyberg.se/
sumpanlov.

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 BY B E R G S S TA D

Duvboskolans andraklassare
Senaste tävlar med egen skräckfilm

nytt

Sundbybergarna utser
Årets byggnad
Nu får stadens medborgare
möjlighet att utse Årets byggnad i Sundbyberg. Sundbybergs
stad har instiftat det nya priset
och också nominerat tio bidrag.
Syftet med priset är att uppmärksamma god arkitektur och
premiera byggnader som tillför
nya kvaliteter på platsen. Endast
nyproducerade byggnader
tävlar om priset, som delas ut
på Vårmarknaden den 31 maj.
Bilder på de tio nomineringarna finns på sundbyberg.se/
aretsbyggnad. Där ligger även
en karta, som visar var byggnaderna ligger. Röstning sker
28 april till 19 maj på webben
och på stadens två bibliotek,
i Hallonbergen och Signalfabriken.

Elevfilmen Dangerous var tänkt som en komedi från början. Men det blev en
skräckfilm, som nu ska tävla på festivaler.

Majblomman 110 år
Ett säkert vårtecken är majblomman, som i år fyller 110 år.
Och som vanligt säljer skolbarn
den populära blomman under
några veckor på våren. Pengarna
går till barn som har det svårt
på grund av sjukdom, funktionshinder eller social situation, men
också till forskning och opinionsbildning. Varje skola får ett
bidrag från försäljningen, som
rektorn fördelar i samråd med
elevrådet.

Sök årets hantverksstipendium!
Nu kan Sundbybergs hantverksstuderande gymnasieelever
söka stipendium för fortsatt
utveckling i yrket. Stiftelsen
Företagarnas i Sundbyberg stipendiefond delar ut stipendiet
i samverkan med Sundbybergs
stad. Du som söker kan studera
var som helst i Sverige men ska
vara folkbokförd i Sundbyberg
och får vara max 20 år.
Stipendiet delas ut på Vårmarknaden den 31 maj. Mejla
din ansökan senast den 8 maj till
carina.hasselrot@sundbyberg.
se eller lenaericsson@telia.com.
För mer information, se
foretagarna.se/Sundbyberg-Ekerö.
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Engagemang, kreativitet och en pytteliten budget. Mer behövde inte
klass 2A på Duvboskolan för att skapa en alldeles egen långfilm.
”Dangerous” heter filmen, som i skrivande stund håller på att klippas färdigt
för att kunna tävla på filmfestivaler och visas på SF-Bio i Råsunda den 18 maj.
Det var fritidsledaren Gabriel Riveros
Vilches som kom på idén att låta
eleverna göra sin egen film. Och
eleverna fick själva skriva manus, vara
skådespelare samt stå för kostymer
och specialeffekter.
– Från början var tanken att filmen
skulle bli en komedi, men när eleverna
kom igång med manusarbetet blev
det istället en kamp mellan det goda
och det onda – lite inspirerat av
Star Wars-filmerna, säger han.
Som sig bör avslutas Dangerous

med en slutstrid. Men om de goda
eller de onda vinner får vi inte veta
förrän filmen premiärvisas den
18 maj för alla elever på skolan, föräldrar och speciellt inbjudna gäster.
Överraskningar utlovas i alla fall.
– Filmen är ungefär femtio minuter
lång och visas sex gånger under
dagen. Dessutom kommer den att
visas på biografen Grand på Sveavägen i Stockholm, under filmfestivalen Filmpiloterna.
En kortversion av Dangerous tävlar

Tyck till om Krysset!
Hallonbergen och Ör fortsätter utvecklas i snabb takt. Och de två stadsdelarna
kopplas samman i två stråk, som bildar ett kryss vid Hallonbergsplan och Örbron.
– Tanken är att Krysset ska bli stadsdelarnas gemensamma rum, som samlar
de boende kring olika mötesplatser och aktiviteter, säger Sandra Bratt,
delprojektledare för stadsutvecklingen i området.
Kommunen håller därför nu en dialog med boende i området och i form av
en webbenkät, som ska utgöra underlag för det kommande programmet för
området. Läs mer om stadsutvecklingen och gestaltningen i Hallonbergen och
Ör på sundbyberg.se/hallonbergen-or. Där går det också att tycka till om Krysset
genom att svara på enkäten senast 7 maj.

dessutom både på Stockholm Filmfestival Junior nu i april och på kortfilmsfestivalen STOCKmotion i höst,
i kategorin bästa kortfilm.
– Ambitionen är att få den visad på
fler biografer, men det beror på hur
responsen blir och om vi vinner några
priser på kortfilmsfestivalerna. Och
det ska vi göra såklart, säger Gabriel
Riveros Vilches.
Dangerous tävlar bland annat på
Stockholm Filmfestival Junior i april,
i kategorin bästa kortfilm.

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 BY B E R G S S TA D

Uutiset
Nytt på finska

Kerro mielipiteesi Kryssetistä!

Noorallah, Navid, Daric och Sard är fyra av de
nyanlända ungdomar, som lyssnade intresserat
när ungdomsmottagningen kom på besök.
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Ungdomsmottagningen
stöttar nyanlända
Sex, relationer, situationen hemma och annat som kan vara
oroande eller svårhanterligt – det är frågor som Sundbybergs
ungdomar kan få hjälp med på stadens ungdomsmottagning.
Nu gör man en särskild satsning på nyanlända ungdomar,
med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting.
Sundbybergs ungdomsmottagning
vänder sig till alla mellan 12 och 23
år. Besöken är gratis och de som arbetar där har tystnadsplikt. En särskilt
utsatt grupp är nyanlända ungdomar,
som staden nu satsar extra på.
– Vi har jobbat med den här gruppen i ett tiotal år, i nära samarbete
med Löfströms gymnasium där vi
har träffat nyanlända ungdomar och
presenterat vår verksamhet. Nu gör vi
detta mer omfattande och metodiskt
med stöd av de extrapengar vi har
fått, säger Timothy Prawirodarmo,
kurator på Sundbybergs ungdomsmottagning.

Tre träffar
Tillsammans med ytterligare en
kurator och två barnmorskor träffar
han ungdomarna vid tre tillfällen, i
grupper om tio i taget.

– De allra flesta är pojkar och förstår
svenska. Men vi har även tolkar med
i de grupper som inte har så goda
svenskkunskaper. Och så har vi en
särskild grupp för flickorna. I vanliga
fall separerar vi inte könen, men eftersom bara en tiondel av de nyanlända
ungdomar vi träffar är flickor, så tyckte
vi att det var bra att träffa dem för sig.
Inte minst som vi pratar mycket om
sex och samlevnad, vilket kan vara
känsligt för en del.

Fokusgrupper utvärderade
För att mötena med de nyanlända
ungdomarna ska bli så bra som möjligt har kuratorerna gått utbildningar
i kulturkompetens, haft möten med
kuratorerna på skolan samt hållit
fokusgrupper med de ungdomar som
deltagit i tidigare träffar.
– Deras åsikter var ett jättebra

Hallonbergen ja Ör kehittyvät huimaa
vauhtia. Nämä kaksi kaupunginosaa kohtaavat Hallonbergsplanin
ja Örbron-sillan luona kahden tien
risteyksessä.
– Tarkoituksena on luoda Kryssetiin
kaupunginosien yhteinen tila sekä
kokoontumispaikkoja ja yhteistä
toimintaa alueen asukkaille, toteaa
kaupunginosakehityksen osahankkeen vetäjä Sandra Bratt.
Kunta haluaa kuulla alueen asukkaiden mielipiteitä ja järjestää siksi myös
verkkokyselyn laatiakseen ohjelman
alueelle. Lisätietoja on sivulla sundbyberg.se/hallonbergen-or.

Fritiden on avoin kaikille

Personalen på ungdomsmottagningen, från vänster:
Rose-Marie Rydbeck, Marie Liljedahl, Eva Södergren
samt Timothy Prawirodamo.
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underlag. Bland annat vill de veta mer
om sexualitet, lagar och regler samt
hbtq-frågor.
Satsningen innefattar dock inte bara
det utåtriktade arbetet på skolan, utan
också fler tider hos barnmorska och
kurator.
– När vi avslutat gruppträffarna
kommer det ofta fram ungdomar som
behöver den hjälp vi kan erbjuda och
som vill boka en enskild tid. Och när
vi nu gör den här satsningen räknar vi
med att flera söker sig till oss, och då
är det jätteviktigt att kunna ta hand om
dem, säger Timothy Prawirodarmo.
– Jag tycker det har varit intressant att vi har pratat om relationer,
och också om vilka olika typer av
relationer det finns, säger Noorallah,
en av de ungdomar som gänget från
ungdomsmottagningen träffade.

Elokuvateatteri, musiikkistudio, ateljee, kahvila ja aktiviteettihuone ovat
esimerkkejä Hallonbergenin uuden
helmikuussa avatun vapaa-ajantalo
Fritidenin tarjonnasta. Uudet tilat
ovat kolme kertaa suuremmat kuin
edelliset, ja jokaiselle on tarjolla jotakin. Nuoret ovat itse osallistuneet
talon suunnitteluun.
– Avajaisten jälkeen täällä käy
myös tyttöjä, mikä ei tietenkään
johdu yksinomaan tiloista, vaan
myös vapaa-ajanohjaajien tekemästä hyvästä työstä. Yksi tärkeimmistä
tavoitteistamme on tasa-arvoinen
talo, ja panostammekin siksi entistä
enemmän moninaisuuteen, kertoo
toiminnanjohtaja Samuel Tesfay.
Fritiden sijaitsee Hallonbergenin keskustassa ja on avoinna
maanantaista torstaihin klo 15–21 ja
perjantaisin klo 15–23.30.

Kesälomatoimintaa lapsille
Sundbybergin kaupunki saa jo toisena peräkkäisenä vuonna ylimääräistä
valtionavustusta voidakseen tarjota
kaikille lapsille mielekästä kesälomatoimintaa.
– Avustus on tarkoitettu käytettäväksi tyttöjen ja poikien aktivoimiseen ja integraation ja henkilökohtaisen kehityksen edistämiseen. Kaikkia
lapsia on tietenkin kohdeltava samanvertaisesti, ja valtion tukema toiminta
on näin ollen maksutonta. Kaikki ovat
tervetulleita osallistumaan siihen,
kertoo Karolina Leopoldsson kulttuuri- ja vapaa-aikahallinnosta.
Ohjelmassa on niin vanhoja suosikkeja kuin myös uutta toimintaa: tanssikursseja, satutuokioita, urheilua,
taideprojekteja ja paljon, paljon
muuta. Lisätietoja on osoitteessa
sundbyberg.se/sumpanlov.
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STRANDTORGET
ILLUSTRATION: TEMAGRUPPEN

Projektnr: 316 016900

Strandtorget invigs 13 maj
Lördag 13 maj mellan 11.00 och 13.00 är alla sundbybergare
välkomna till Strandtorget i Lilla Alby. Då invigs det nya
torget, som är en del av det gröna stråket från Tuvanparken
ner till strandpromenaden vid Bällstaviken.
Vid invigningen avtäcks ett konstverk av Martin Karlsson
Tebus. Invigningstalare är Stefan Bergström (C), ordförande
för stadsmiljö- och tekniska nämnden, och kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M).

ILLUSTRATIONSPLAN

20 m
SKALA 1:400/A3

Strandtorget, Sundbyberg | Illustrationsplan | 2014-09-12 | Tema | www.temagruppen.se
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På
gång

Streetdance för killar
Onsdag 26 april
Varje onsdag 29 mars-24 maj.
Klockan 17.00 för 8-10 år.
Klockan 18.00 för 11-13 år.
Klockan 19.00 för 14-19 år.
ALLAKTIVITETSHUSET,
STUREGATAN 10

Milena, Soliyana och Vanessa (i sångbåset) gillar den nya musikstudion – en av många nyheter på Fritiden i Hallonbergen.
FOTO: FREDRIK HJERLING

Nya Fritiden till för alla
När fritidsgården Fritiden i Hallonbergen nyinvigdes i februari var inte mycket sig likt.
Den nya gården är tre gånger så stor och har något för alla – bio, musikstudio, ateljé, café
och aktivitetsrum. Och ungdomarna själva har varit med och designat den.
När fritidsgården i Hallonbergen centrum fick tillgång till Apotekets gamla
lokaler var det startskottet till Fritiden
två punkt noll. Med tre gånger så stora
lokaler kunde de utöka utbudet, och
inte minst skapa en miljö dit även
tjejer vill komma.
– Tidigare fanns varken möjlighet
att röra på sig eller sitta för sig själv.
Nu har vi ett stort aktivitetsrum för
exempelvis dans, pingis och kampsport. Samtidigt finns det ytor där
man kan dra sig undan, säger verksamhetschef Samuel Tesfay.
Andra nyheter är ett spelrum med
konsoler och en tv, en biograf med
små läktare, en plugghörna, ett café
och en ateljé där ungdomarna kan
måla, sy och trycka t-tröjor.
– Och så har vi en jättefin musikstudio, där vi också planerar att spela

in ljudböcker och en egen podcast. Den
är jätteuppskattad av ungdomarna.
Det har varit en utmaning att få
tjejer att besöka fritidsgården.
– Men sedan vi nyöppnade kommer
det tjejer hela tiden, vilket förstås inte
bara beror på lokalerna utan också på
att fritidsledarna gör ett kanonjobb.
Ett av våra viktigaste mål är en jämställd gård, så nu satsar vi på att öka
mångfalden ytterligare, säger Samuel
Tesfay.
För att säkra delaktighet och engagemang har ungdomarna själva fått
vara med om att både designa inredningen och bestämma vilka aktiviteter
de vill ha på sin fritidsgård. Lokalen
har också utformats för att skapa
trygghet. Både personal och besökare
har nu bra överblick över rummen.
– Det här har varit efterlängtat av

Hallonbergens ungdomar i många år.
Eftersom flera andra stadsdelar har
haft fritidsgårdar med ett större utbud
har de ibland känt sig bortglömda. Men inte längre. Vi har fått fler
besökare och alla rummen på gården
används flitigt.
Fritiden håller öppet måndag till
torsdag klockan 15 till 21 och fredagar 15 till 23.30, och ambitionen är
att så småningom kunna ha öppet sju
dagar i veckan.
– Idag vänder vi oss till alla från
årskurs sju till trean i gymnasiet, men
vill även kunna vara öppna för fler
grupper. Vi vill gärna samarbeta med
till exempel föräldraföreningar, och
nyligen testade vi att ha öppet för föräldrar där vi bland annat pratade om
hur Fritiden kan stärka olika grupper i
lokalsamhället, säger Samuel Tesfay.

Nytt konstgräs på stadens fotbollsplaner
Nu får både Örvallen och Sundbybergs IP nytt, fräscht konstgräs. Örvallen har dessutom
fått nya staket och led-belysning.
– Det nya konstgräset består av det miljövänligare alternativet kork istället för gummi,
som tidigare varit det vanligaste materialet. Så snart temperaturen är tillräckligt hög limmas
den nya beläggningen på både sju- och elvamannaplanen i Ör. I maj hoppas vi att det är färdigt. Därefter börjar vi byta konstgräset på Sundbybergs IP – målsättningen är att det ska
vara klart när fotbollsskolan börjar vecka 32, säger stadens idrottschef Mikael Eljenmyr.

Sopplunch med livemusik
Fredag 28 april klockan 12.00
Kom och njut av sopplunch
ackompanjerad av fantastiska
artister. För 65 kronor ingår soppa, bröd, dricka och livemusik.
Sopplunchen hålls även 5 maj
och 12 maj klockan 12.00.
ALLAKTIVITETSHUSET,
STUREGATAN 10
Så bygger du ditt
drömföretag
Torsdag 27 april 12.30–17.00
Evenemang för alla företagare
i Solna och Sundbyberg. Anmäl
dig på mittforetag.com/
evenemang.
SWEDBANKS HUVUDKONTOR,
LANDSVÄGEN 40
Cykelkurs för nybörjare
Måndag 15 maj 16.00–18.00
Cykelkursen kostar 300 kronor
och i priset ingår sex lektioner.
Anmäl dig på cykelframjandet.
se/storstockholm/cykelkurser/.
SUNDBYBERGS STADHUS,
ÖSTRA MADENVÄGEN 4
Foajétorsdag: Bon appétit
med Zoie Finer
Torsdagen den 27 april kl.
14.00-15.00.
En välsmakande musikalisk
meny av jazz, pop, visor,
rock, soul och blues med
personlig touch.
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C 1 TR.
Foajétorsdag: Ramelbuljong
á la Povel
Torsdagen den 4 maj
kl. 14.00-15.00.
En hyllning till Povel och
hans musik.
Leif Gellerfalk, Lars Thorsberg,
Henrik Falsin.
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C 1 TR.

Hitta mer på
sundbyberg.se
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