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FRÅGA EN POLITIKER: Vad förväntar du dig av Sundbybergs nya stadshus?

Den 17 december
öppnar Sundbybergs nya stadshus
portarna på Östra
Madenvägen 4 i
Hallonbergen. Vad
har du för förväntningar på det nya
huset?
foto: Johan Jeppsson

mattias lönnqvist
(fp) Mina förväntningar

är att vi ska få det som
utlovats; ett öppet,
komplett och välkom
nande kommunhus. Ett
hus där medborgarna
känner sig välkomna och
där vi i framtiden har
fullmäktigemöten.

cyrus pairawan (mp)

jörgen silén (s) Det

Äntligen får vi ett kom
munhus mitt i staden,
nära för alla. Jag själv
kommer att promenera
dit. Hoppas att det är
tillgängligt för alla och
att det blir ett bra lyft
för Hallonbergen.

var dags för en flytt,
kommunen växer
i rekordfart och vi
har växt ur de gamla
lokalerna helt enkelt.
Med det nya stads
huset får hela Hal
lonbergen en positiv
vitamininjektion.

erica lejonroos (m)

Jag hoppas att det nya
stadshuset blir en bra
mötesplats för sundby
bergare. Hallonbergen är
ett område vi måste satsa
på och därför är det roligt
att stadshuset flyttar dit.

foto: Eva Nordström

Välkommen
till dialog om
Sundbybergs nya
stadskärna
hur vill du att den nya stadskär-

Äntligen, lagom till jul öppnar Sund
bybergs nya, moderna och flexibla
stadshus.
– Sundbyberg är den stad som
växer snabbast i landet. Och vi som
jobbar på kommunen måste förstås
hänga med och utvecklas i takt med
att befolkningen ökar, säger stadsdi
rektör Helén Eriksson Elf.

Den 13 december är det dags. Efter drygt 25 år har
kommunhuset i Rissne blivit för trångt. Därför
flyttar kommunens centrala förvaltning till ett
modernt och öppet stadshus i Hallonbergen.
– Vi har velat skapa en miljö som känns väl

komnande och funktionell för våra besökare,
säger Helén Elf Eriksson. Det nya stadshuset blir
mer synligt och har en inbjudande entré, precis
som det anstår en stad som har kärnvärdena nära,
charmigt och expansivt.

Mitt i Sundbyberg
I sökandet efter ett nytt stadshus föll valet på
Ericssons gamla hus på Östra Madenvägen 4 mel
lan Hallonbergen centrum och Enköpingsvägen.
Huset är på cirka 8 600 kvadratmeter och ägs av
AMF Fastigheter.
– Eftersom Hallonbergen ligger geografiskt mitt
i Sundbyberg känns det naturligt att vi flyttar dit.
Lokalerna har öppna lösningar, som underlättar
samarbetet mellan förvaltningarna så att vi kan
mötas och samverka mer naturligt. Vi är näm
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ligen övertygade om att det bidrar till att vi kan
leverera ännu bättre service till våra medborgare.
Det nya stadshuset blir också mer tillgängligt för
funktionshindrade, säger Helén Elf Eriksson.
Lokalerna är anpassade efter att staden får fler
anställda, i takt med att Sundbybergs invånar
antal ökar varje år. Hallonbergen har goda kom
munikationer med närhet till Enköpingsvägen,
busstrafik och Hallonbergens tunnelbanestation.
Fredagen den 13 december och måndagen den
16 december är flyttdagar med stort F. Då tar kom
munen inte emot några spontana besök och det
kan vara svårt att komma fram på telefon. Tisdag
17 december öppnar det nya stadshuset för all
mänheten – då är alla sundbybergare välkomna
att göra ett besök.
krister insulander

Nattis nu även för skolbarn
i april öppnade Sundbybergs första dygnet
runtöppna förskola Ugglan på Skogsbacken 17 i
Storskogen. Nu har grundskolenämnden beslutat att utöka heldygnsomsorgen så att den är
öppen även för skolbarn, vars föräldrar arbetar
på oregelbundna arbetstider.
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Det fejas i och runt nya stadshuset och den 17 december slås portarna upp för allmänheten.

– Ugglan har tjugo platser, men det är för närvarande bara tio barn som går där. Och föräldrar med ett förskolebarn och ett skolbarn har ju
inte stor nytta av nattis om bara det ena barnet
kan gå där, säger förskolechef Ann–Charlotte
Halén.

nan ska se ut och fungera? Vad
tycker du man ska använda marken till som frigörs när järnvägsspåren läggs under mark? Och
vad vill du att man tänker på när
en delad stadskärna blir hel?
Sundbybergs stad har träffat
en överenskommelse med Trafikverket som gör det möjligt att
gräva ned järnvägen. Regeringen ska fatta beslut under våren
2014. Men redan nu startar dialogen om den nya stadskärnan.
Med början den 26 november och fram till och med mars
2014 pågår dialogen. Du som
bor och verkar i Sundbyberg är
välkommen med synpunkter
och idéer. Det kan du göra på
något av stadens dialogmöten
eller lämna dina synpunkter via
www.sundbyberg.se Där finns
också mer information om de
öppna dialogmötena.
Synpunkterna ligger sedan
till grund för den framtida planeringen av Sundbybergs nya
stadskärna.

1,5 miljoner till
psykisk barnhälsa
sundbybergs stad har fått en

och en halv miljon kronor från
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för att förebygga psykisk ohälsa inom förskolan.
Projektet startade vid halvårsskiftet och pågår till och med
maj 2015. Det drivs av ”Fokus
barn och unga”, som är ett samarbete mellan kommunen, närpolisen och barn- och ungdomspsykiatrin. Bidraget från SKL
går till att följa upp och utveckla
metoder, som i sin tur ska
utveckla förskolans möjligheter
att förebygga psykisk ohälsa.
Läs mer på www.sundbyberg.se/
fokusbarnochunga
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Årets sista fullmäktige. Den
16 december håller kommunfullmäktige
sitt sista sammanträde för året.
Mötet inleds med stipendieutdel
ning. Sammanträdet börjar 17:00 i
Utbildningscentrum i Hallonbergen
och kan följas på plats och på webbteve.

Välkommen till gammaldags julmarknad i
centrala Sundbyberg torsdagen den 12 december. Mellan
klockan 16:00 och 20:00 fylls Sturegatan och Stations
gatan med hantverk och underhållning, och butikerna
håller kvällsöppet.

foto: mostphotos

Dags att söka
gymnasieskola
redan nu börjar resan mot gymnasieskolan för många niondeklassare i Sundbyberg. 21–23 november går startskottet i
och med gymnasiemässan på Stockholmsmässan i Älvsjö. Och först i augusti nästa
år sker de sista reservantagningarna innan
skolan börjar.
– Gymnasieantagningen i Stockholms
län sköter antagningen för alla som bor i
Sundbyberg. All information och ansökan
finns på gyantagningen.se, säger gymnasiesamordnare Petra Wallin.
De elever som går årskurs nio och elever
som går i introduktionsprogram får ett
brev med lösenord till gymnasieantagningen i slutet av januari. Andra elever
som behöver en kod beställer den genom
studie- och yrkesvägledare eller genom
kommunens gymnasiesamordnare.
17 februari är sista ansökningsdag till
gymnasieskolorna i länet. Sundbyberg har
fyra gymnasier: Löfströms, S:t Martins och
friskolorna IT-gymnasiet och Grillska gymnasiet fd JB.
– En färsk undersökning visar att många
ungdomar söker samma skola som kompisarna utan att tänka på vad de själva vill,
och sedan ångrar sig. Ett tips är därför att
ta sig tid att fundera över sitt val och diskutera med skolans yrkesvägledare, säger
Petra Wallin.

»

Vi har skapat
en riktigt bra
skola, där
vi kan möta
barnen.

Den 16 oktober invigdes Risöskolan med tal av Marika Lindgren Åsbrink (S), ordförande i grundskole- och gymnasienämnden. Vid invigningen deltog också skolans elever, personal och anhöriga.
Fredrik Hjerling

Sundbybergs nya
grundsärskola har öppnat
– Vi har lyckats skapa en lugn och bra lärmiljö,
där vi kan möta barnen och ge dem en riktigt
bra skola.
Så säger Monica Arvidson, tf rektor för Sund
bybergs nya grundsärskola Risöskolan – döpt
efter det gamla namnet på Rissne.

Första spadtaget
för Lilla Alby skola
nu börjar kommunen att bygga det nya

femvåningshus som blir en del av Lilla Alby
skola. Till höstterminen 2015 planeras den
stå klar. Samtidigt renoveras de befintliga
lokalerna, och årsskiftet 2015–2016 ska
allt vara färdigt. Då kan Lilla Alby skola ta
emot 420 elever från förskoleklass upp till
årskurs 6.
– Den nya byggnaden har matsal med
tillagningskök, klassrum och ett teknikplan. Den kommer att länkas ihop med den
befintliga skolan och gymnastiksalen med
en glasad länkbyggnad, säger projektledare Jenny Skagstedt.
Det nya skolhuset byggs längs Humble
gatan, som tidigare var bollplan. Den paviljong som stått här revs under sommaren.
Tillfälliga paviljonger har istället monterats upp bakom Klippans förskola på Trädgårdsgatan. Den 5 december klockan 11:00
tas första spadtaget.

Vid höstterminens start öppnade Risöskolan i nyrenoverade
lokaler på Ridvägen 13 i Rissne. Grundsärskolan är ett alterna
tiv till grundskolan för elever som inte bedöms kunna uppnå
grundskolans kunskapskrav på grund av utvecklingsstörning.
– Här går elever från förskoleklass till och med årskurs
9. Många av dem gick tidigare på Skvadronskolan eller på
Rissneskolan, medan andra har haft sin skolplacering i andra
kommuner. Men från och med i höst har vi samlat alla här på
Risöskolan, säger Monica Arvidson.

Den nya skolan har två inriktningar – en grundsärskola, där
eleverna läser samma ämnen som i vanliga grundskolan men
med lägre krav, och en träningsskola där eleverna bland annat
läser ämnesområden som till exempel kommunikation och
motorik.
Grundsärskolan är en egen skolform, med annan läroplan
och andra kursmål än den vanliga grundskolan. Lokalerna
skiljer sig däremot inte så mycket från övriga skolor annat än
att det är större ytor.
– Eftersom barnen här har behov av extra stöd, är det fler
lärare och mindre klasser. Man söker hit via vanliga skolvalet.
Innan eleven erbjuds plats på grundsärskolan görs en utred
ning i samråd med vårdnadshavaren.
Läs mer på www.sundbyberg.se, sök på ”grundsärskola”.
krister insulander

Sundbybergin uusi erityisperuskoulu on avattu
– Olemme luoneet rauhallisen ja myönteisen oppimisympäristön, jossa meidän on helppo kohdata lapset ja
tarjota heille hyvä toimintaympäristö.
Näin kertoo Monica Arvidson, joka on Sundbybergin
uuden erityisperuskoulun, Risöskolanin väliaikainen
rehtori. Risöskolan on saanut nimensä Rissnen aiemman
nimen mukaan.
Risöskolan aloitti toimintansa syyslukukauden alussa peruskorjatuissa tiloissa Ridvägen 13:ssa. Erityisperuskoulu on vaihtoehto niille peruskoulun oppilaille, joilla on jokin kehityshäiriö, jonka johdosta heidän
ei katsota kykenevän saavuttamaan peruskoulun
oppimistavoitteita.
– Koulussa on oppilaita esikoululuokalta 9. vuosikurs-

siin saakka. Monet heistä kävivät aiemmin Skvadronskolania tai Rissneskolania, kun taas osa on käynyt koulua
muissa kunnissa. Tästä syksystä alkaen koko toiminta on
koottu Risöskolaniin, kertoo Monica Arvidson.
Uudessa koulussa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa –
erityisperuskoulu, jossa oppilaat lukevat tavallisia peruskouluaineita, mutta jossa vaatimukset ovat alhaisemmat,
sekä harjaantumiskoulu, jossa harjoitellaan esimerkiksi
kommunikaatiota ja motoriikkaa.
Erityisperuskoulu on oma koulumuotonsa, ja sillä on
eri opintosuunnitelma ja kurssitavoitteet kuin tavallisella peruskoululla. Koulun toimitilat eivät sen sijaan eroa
juuri muista kouluista muuten kuin suurempien tilojensa
ansiosta.
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Josephine Garpsäter

Veteranbilar på Lötsjögården. I början av oktober höjde många sundbybergare
på ögonbrynen. Då stod ett tiotal veteranbilar parkerade utanför Lötsjögården i Hallonbergen
– och bakom ratten satt några av kommunens pensionärer. Det var Automobilhistoriska
klubben som bjudits in.
– Det var många roliga berättelser och minnen som kom fram under dagen. Ett trettiotal av
de boende deltog och flera av dem hade haft liknande bilar i familjen när de var barn, säger
Josephine Garpsäter, dietist på Sundbybergs stad.
Dennis Erixson

Rosen finalist i Väsby
Melodifestival
ann-sofie ”rosen” roos heter årets vinnare av Sundbybergs deluttagning till
Väsby Melodifestival – Sveriges största
musiktävling för personer med funktionsnedsättning. Det är tredje gången Sundbyberg deltar i finalen, som går av stapeln 8
februari nästa år.
”Rosen” vann med låten ”Är det kärlek
du behöver” och möter andra artister från
Stockholmsregionen i finalen. Upplands
Väsbys ambitioner är att tävlingen ska bli
rikstäckande, och att vinnaren då ska gå
vidare till Europafinalen.

I Sundbyberg reser vi miljövänligast
– Om du tar bilen till jobbet är det också troligt att du tar bilen när du reser
i tjänsten. Därför är det viktigt att erbjuda bra alternativ för resor till och
från arbetet – och det finns i Sundbyberg.
Det är en av orsakerna till att Sundbybergs stad har belönats för sina låga
koldioxidutsläpp, säger kommunens miljösamordnare Angelica Aronsson.
För att minska utsläppen och kostnaderna för
kommunens resor arbetar Sundbybergs stad
enlig en modell som heter Cero (Climate and
Economic Research and Organisations). Och
det har gett resultat – det konsortium som står
bakom modellen har jämfört resandet inom 28
kommuner och landsting, och Sundbyberg har
de lägsta koldioxidutsläppen och kostnaderna
per anställd och resa.
Den 11 oktober belönades Sundbyberg där
för med ett nyinstiftat vandringspris från ett
expertnätverk inom klimat och hållbarhet. Sta
dens miljöbilspool – med möjlighet att hyra bil
istället för att äga den – och bra kollektivtrafik
nämns i motiveringen.

– I Sundbyberg har vi tillgång till alla kol
lektiva färdmedel, vilket ger låga utsläpp från
arbetspendling. Och tack vare stadens miljö
bilspool tar färre medarbetare bilen till jobbet
när de ska ha bil i tjänsten. Vi erbjuder dess
utom tjänstecyklar och SL-kort för arbetsresor,
säger Angelica Aronsson.
Men Sundbybergs stad slår sig inte till ro med
detta, utan håller just nu på att ta fram en för
valtningsövergripande handlingsplan för hur
utsläppen kan sänkas ytterligare. Bland annat
håller man seminarier om kollektivt resande
och lyfter fram goda förebilder.
– Det är ju ett vandringspris vi har fått, så
vi måste anstränga oss för att kunna behålla

det. Redan nästa år är målet att sänka kol
dioxidutsläppen för arbetsresor och tjänste
resor med ytterligare tio procent, säger Angelica
Aronsson.
– Vi är glada och stolta över att ligga i fram
kant, säger Stefan Bergström (C), kommunalråd
och ordförande i klimat- och hållbarhetskom
mittén. Samtidigt är det viktigt att vi fortsät
ter prioritera de här frågorna. Vårt mål är att
Sundbyberg ska vara fossilbränslefritt år 2020.
krister insulander

Utsläppsfakta
• Kommunens anställda reser totalt 8,6 miljoner kilometer till och från arbetet varje
år – det är 216 varv runt jorden.
• Det motsvarar cirka 540 mil per anställd.
• Kommunens totala utsläppsnivå är ungefär 820 ton koldioxid per år.
• 82 procent av de totala utsläppen kommer från arbetspendling. Övriga 18 procent kommer från tjänsteresor.

Ursvik tar nästa steg
bättre busstrafik, smidiga cykelvägar
och – framför allt – stora önskemål
om service, butiker och restauranger i
området.
Det var några av de frågor som diskuterades under den medborgardialog som
kommunen höll i september om Ursviks
västra delar – dels i form av två dialogmöten, dels vid möten med elevråden från
Älvkvarnsskolan.
– Vi fick in massor av bra synpunkter.
Och dessa har vi nu sammanställt i en rapport, som har skickats till politikerna och
som självklart även de boende kan ta del
av, säger planarkitekt Anneli Eskilsson.
Nästa steg i utvecklingen av området är
den samrådsprocess, som inleds i början
av nästa år. Då redovisar kommunen de
idéer och tankar som tagits med i planeringen, och de boende får återigen chansen att påverka genom att bidra med synpunkter, tankar och idéer. Därefter inleds
detaljplanearbetet, som följs av bygglov
och till sist själva byggandet.
Läs mer på sundbyberg.se, sök på ”Dialog Ursvik”.

Utvecklingen av Hallonbergen och Ör fortsätter
Ett sextiotal besökare kom till Hallonbergen centrum 19 oktober, när arbetsgruppen PARK LEK PARLAMENT rapporterade om stadsutvecklingen i Hallonbergen
och Ör.
– Under våren har fem fokusgrupper arbetat
med nyckelfrågor för områdets framtid. Deras
material har sammanställts i form av foton,

modeller, anteckningar och filmer, säger Lisa
Brattström, biträdande projektledare för PARK
LEK PARLAMENT.
Allt detta presenterades under ”halvtids
mötet” i Hallonbergen. Både boende, fastighets
ägare och politiker deltog – och frågorna enga
gerade.
– Bland annat diskuterade vi bebyggelse, par
ker och grönområden. Och utställningen finns
kvar i Hallonbergen centrum fram till årsskif
tet för alla intresserade. Det finns fortfarande
möjlighet att påverka.
En sammanfattning av fokusgruppernas
arbete lämnas nu över till beslutsfattarna i kom
munen. Det innefattar även en del förslag till
beslut i frågor som grönstråk, äldreboende och
detaljplaner för bebyggelse.
– Arbetet fortgår, men i en annan form.
Mycket av det som har drivits i projektform tar
nu kommunens olika förvaltningar över. Men
dialogen med medborgarna fortsätter.

Hallonbergenin ja Örin kehityshanke jatkuu
Kuutisenkymmentä kuntalaista tuli
lokakuun 19. päivänä Hallonbergenin
keskustaan kuulemaan PARK LEK PARLAMENTU -työryhmän raporttia Hallonbergenin ja Örin meneillään olevasta
kehityshankkeesta.
– Kevään aikana viisi fokusryhmää on
työstänyt alueen tulevaisuuteen liittyviä
avainkysymyksiä. Heidän aineistonsa on
koottu kuviksi, malleiksi, merkinnöiksi ja
filmeiksi, kertoo hankkeen avustava projektinvetäjä Lisa Brattström.
Tulokset esiteltiin Hallonbergenissä ns.
puolivälin kokouksessa, johon osallistui
niin asukkaita, kiinteistönomistajia kuin
myös poliitikkoja. Hanke on herättänyt
suurta kiinnostusta.
– Keskustelimme muun muassa alueen

rakennuksista, puistoista ja viheralueista.
Näyttelyyn voi tutustua Hallonbergenin
keskustassa vuodenvaihteeseen saakka.
Asukkailla on edelleenkin mahdollisuus
vaikuttaa hankkeeseen.
Yhteenveto fokusryhmien työstä luovutetaan nyt kunnan päätöksentekijöille.
Siihen sisältyy myös joukko päätösehdotuksia, jotka koskevat viherreittejä, vanhustenasuntoja ja asemakaavoitusta.
– Työ jatkuu, mutta sen muodot muuttuvat. Suuri osa siitä työstä, jota tähän
mennessä on tehty projektimuotoisena,
siirtyy kunnan eri hallintojen alaisuuteen.
Mielipiteenvaihto kuntalaisten kanssa jatkuu kuitenkin edelleenkin.
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Vad betyder
tvärbanan för dig?
kerstin heinerborg, sundbyberg

– Invigningen
av tvärbanan är
en milstolpe och
visar att Sundbyberg har blivit
”hett”. Nu har vi
en kombination av kommunikationer: tunnelbana, pendeltåg,
bussar och tvärbana. Jag kör
oftast bil, men nu när jag har en
tvärbanestation precis utanför
min port kanske jag kommer
välja tvärbanan istället.

Sundbybergarna köade för att få åka tvärbanans premiärtur.

Nu har vi blivit
med tvärbana
En milstolpe, en högtidsdag och grädden på
moset. Lovorden var många när tvärbanans
nya sträckning mellan Alvik och Solna
centrum invigdes i slutet av oktober.
Premiärturen rullade in på hållplatsen vid
Sundbybergs centrum under applåder, och
nyfikna resenärer köade för att få åka med.
Efter flera års arbete var det så äntligen dags att inviga
tvärbanans norra gren – förlängningen från Alvik till
Solna centrum. Och den nya sträckningen, med en håll
plats vid Sundbybergs centrum, innebär inte bara att
Sundbybergsborna lättare kan ta sig söderut, den inne
bär också att städerna Sundbyberg, Solna och Stock
holm kommer närmare varandra. Jonas Nygren (S),
kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, var en av
invigningstalarna:
– Tvärbanan betyder mycket för Sundbyberg, den är
grädden på moset. Med tvärförbindelsen är äntligen allt
på plats. Det är attraktivt att bo här, mycket beroende på
vår väldigt goda kollektivtrafik. Men bygget har också
gjort att vi kunnat förbättra gatumiljöerna runt omkring,
så hela området har blivit mer attraktivt.
Att den nya norra sträckningen av tvärbanan är ett vik
tigt integrationsprojekt underströks av övriga invignings
talare: Per Grahnfalk, kommunstyrelsens ordförande i

martin cederberg, mariehäll

Solna, Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande i
Stockholm och Christer G Wennerholm, ordförande i
SL. De lyfte fram såväl vikten av samarbete städerna
emellan, som vikten av en utökad kollektivtrafik både
för att möta invånarnas behov och för att göra det möjligt
för regionen att fortsätta växa.
– Stockholm växer så det knakar, och ska det fungera
måste också kollektivtrafiken växa. Så tack för tålamodet,
jag vet att det har påverkat vardagen för många och nu ska
det fungera ännu bättre, sade Christer G Wennerholm.
När så samtliga kommunalråd knutit var sitt siden
band i samma blomsterkrans på scenen vid Sundbybergs
torg var den nya tvärbanegrenen invigd. Och då var det
dags att låta hela publiken smaka den sex meter långa
tvärbanetårtan.
– Jag är glad och stolt att stå här idag. Åren av hårt
arbete har gett ett väldigt bra resultat, sade Jonas Nygren.
Se fler bilder på Sundbyberg.se/tvarbana.
carin hedström

Tvärbanefakta
De nya hållplatserna är: Johannesfred, Norra Ulv
sunda, Karlsbodavägen, Bällsta bro, Sundbybergs
centrum, Solna Business Park och Solna centrum.
Den sista sträckan, mellan Solna Centrum och Solna
Station, ska stå färdig i juni 2014.

– Jag har sett
fram emot att
tvärbanan ska
komma hit i flera
år. Nu får jag flera
alternativ – det
blir enkelt att ta sig till stan och
enkelt att åka till Solna. Det blir
också lättare att ta sig till mitt
jobb i Kista. Jag sparar kanske
tio minuter om dagen i resväg.
Att vi får bättre kommunikationer påverkar också lägenheternas värde. Det är bara bra att
tvärbanan byggs!
salomon hellman, mariehäll

– Jag har flera
kompisar söder
om stan och det
blir mycket lättare att ta sig dit.
Tvärbanan gör att
fler kan tänka sig att bo här, och
det är bra.
hanna cecilia lindkvist, årsta

– Vi bor i Årsta
och min dotters farfar bor
i Spånga så det
underlättar för
oss när vi ska träffas. Det är alltid bra att kommunikationer förbättras. Jag åker
bara kommunalt så jag tycker
det här är jättebra.

After work-slöjd för vuxna på biblioteket
onsdag 4 december är det pysselkväll på det nya bib-

lioteket i Signalfabriken – och för ovanlighetens skull
vänder man sig till de vuxna.
– Vi har mycket pyssel för barn och har upptäckt att även de vuxna uppskattar det. Så
nu bjuder vi in dem till en egen after work-

slöjd, säger bibliotekarie Paulina Ljunggren.
Mellan 17.00 och 20.00 kan besökarna göra julpyntade feststänger och andra juldekorationer. Pris cirka
30 kronor för materialet. Biblioteket bjuder på kaffe,
te och kaka. Ingen föranmälan behövs.

Westernteater
för barn i
Allaktivitetshuset

lilla parken bjuder på en riktig
western med mycket fart och fläkt
i som lockar till skratt. Pjäsen ”Vatten är dyrare än guld” beskriver
varför det är viktigt att ta hand
om miljön och att dela på naturens
resurser. En föreställning för barn
mellan 2 och 9 år – men också för
alla andra mellan 20 och 100 år.
Spelas lördagen den 30 november
klockan 14:00–14:30 i Allaktivitetshuset på Sturegatan 10 i centrala Sundbyberg. Entré: 65 kronor.

Johan Wennerstrand
läser Vilhelm Moberg
på Kulturcentrum

johan wennerstrand, sångare
och skådespelare, berättar historien om Kristina, Karl-Oskar och
de andra genom högläsning ur
Vilhelm Mobergs Utvandrarna och
sånger från musikalen ”Kristina
från Duvemåla”. Johan har varit
engagerad på flera av landets stora teatrar och medverkat i kören
till Allsång på Skansen. Föreställningen framförs torsdagen den 28
november klockan 14.00-15.00 på
Kulturcentrum i Hallonbergen centrum. Fri Entré.

Sångcafé på
Kulturcentrum

välkommen att sjunga med i

gamla och nya låtar eller slå dig
ner med en kopp kaffe och bara
lyssna! Svante Engblom leder en
sångstund från sitt piano torsdagen den 12 december klockan
14.00–15.00 i Kulturcentrum,
Hallonbergen centrum. Fri entré.

Fira Finlands
nationaldag
i Sundbyberg

sundbybergs stad anordnar i sam-

arbete med Svenska kyrkan i Sundbyberg firande av Finlands nationaldag den 6 december klockan
12:00 i Sundbybergs kyrka, Prästgårdsgatan 11. Vi bjuder på fika,
sång och underhållning. Fri entré.
Varmt välkomna.

Suomen
itsenäisyys
päivän viettoa
Sundbybergissä
Sundbybergin kaupunki järjestää yhteistyössä Ruotsin kirkon
kanssa itsenäisyyspäivän viettoa 6.12. klo. 12.00 Sundbybergin kirkossa, Prästgårdsgatan
11. Ohjelmassa muun muassa
kahvitarjoilu, yhteislaulua ja
viihdettä. Juhlaan on vapaa
pääsy. Tervetuloa!

