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Att träffa nya kompisar var viktigast när några av stadens unga med funktionsvariationer träffades på Hundra74an.
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Från bakning till boxning
– fritidssatsning för unga med funktionsvariationer
Nu utökar staden sin fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsvariationer.
– Vi skapar nya verksamheter men anpassar också de befintliga och gör dem mer
tillgängliga, säger Martin Petéus, samordnare på kultur- och fritidsförvaltningen.
Sundbyberg ska erbjuda ett inkluderande kultur- och fritidsliv för alla
barn och ungdomar. Och en underrepresenterad grupp är unga med
funktionsvariationer. Fritidsgården
Fritiden i Hallonbergen öppnar därför
under våren en mötesplats för dessa
ungdomar. Träffarna äger rum på
onsdagseftermiddagarna, med start
25 april.
– Då är det öppet för dem som
behöver extra stöd och en lugnare
miljö. När gården öppnar för alla
senare på eftermiddagen går det
bra att stanna kvar för den som vill.
Genom att ungdomarna lär känna
gården och ledarna skapar vi förutsättningar för att kunna delta även i
den ordinarie verksamheten, säger
Martin Petéus, som hjälper unga med
behov av stöd att hitta rätt i stadens
fritidsutbud.

Aggregat på Kulturcentrum i Hallonbergen öppnar också sina verkstäder
och ateljéer fyra fredagar i vår för
unga mellan 13-25 år med behov
av en anpassad verksamhet. Och på
aktivitetshuset Hundra74an i Rissne
fortsätter höstens samverkan med
Attention Solna-Sundbyberg, en
intresseorganisation för personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Deras ungdomar i åldrarna
10-15 år träffas där varannan måndag
i vår.
– Samverkan med Attention och
med personal och elever på grundsärskolan Risöskolan har hjälpt oss att se
vilka anpassningar vi behöver göra.
Det gäller att se individen och allas
unika behov, förmågor och möjligheter. Vi utgår från ungdomarnas egna
önskemål och intressen och planerar
aktiviteterna tillsammans. Under

hösten har vi provat på boxning, dj:at i
musikstudion, tittat på film och bakat.
Men det allra viktigaste för ungdomarna
har varit att träffa vänner.
– Tyvärr har det historiskt sett ibland
varit svårt för personer med funktionsvariationer att delta i både kommunala
verksamheter och föreningsaktiviteter.
Så det är viktigt att vi nu kan erbjuda
stimulerande verksamhet för barn och
ungdomar med funktionsvariationer,
och därmed bidra till glädje, gemenskap,
personlig utveckling och stärkt folkhälsa,
säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Storåkers (L).
Martin Petéus välkomnar fler deltagare
till fritidsaktiviteterna för unga med
funktionsvariatoner och gärna fler tjejer.
Intresserade ungdomar och vårdnadshavare är välkomna att kontakta honom
på 08-706 80 76 eller martin.peteus@
sundbyberg.se.

Hjälp oss att hålla
Sundbyberg rent i vår!
Nu är det dags för årets skräpplockarkampanj. Från 23 april till 13 maj kan
alla som bor eller arbetar i Sundbyberg
hjälpa till att göra vår närmiljö lite
finare.
Aktionen ”Vi håller rent” arrangeras
av Håll Sverige Rent och ifjol deltog
nästan 5 000 sundbybergare. Totalt
i Sverige medverkade över 750 000
personer och förhoppningen är att det
ska bli ännu fler i år.
Läs mer på sundbyberg.se. Anmälan
sker på hsr.se/vihallerrent.
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Senaste
nytt
Stadskärnan – nu
börjar arbetet med
detaljplanerna
Nu går planeringen av Sundbybergs nya stadskärna in i sitt
nästa skede. Vid marsmötet
godkände kommunstyrelsen
planprogrammet, som ligger
till grund för detaljplanerna.
Programområdet föreslås
innehålla bland annat parker,
gångstråk, bostäder, kontor,
torg och resecentrum. Allt detta
möjliggörs genom att järnvägen
läggs i tunnel, som Trafikverket
planerar att börja bygga 2020.
Därefter tar det cirka åtta år
innan tunneln är klar.
Följ utvecklingen på sundbyberg.se, sök på Nya stadskärnan.

Ekbackens kommunala
äldreboende blir
Duvbopark
Ekbackens kommunala äldreboende, det vill säga K-huset,
har bytt namn till Duvbopark.
Detta eftersom Ekbackens tre
äldreboenden ofta förväxlas vid
till exempel varuleveranser.
De boende fick därför rösta
om nytt namn och Duvbopark
vann överlägset. De två privata
äldreboendena intill heter fortfarande Ekbacken.

Sista chansen att
nominera till Årets
sundbybergare!
Det finns fortfarande tid att
nominera en 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!

Snart dags att rösta på
Årets byggnad 2018
För andra året i rad kan sundbybergarna rösta på Årets byggnad.
Priset har instiftats av staden för
att uppmärksamma och uppmuntra till god arkitektur.
Omröstningen börjar 2 maj
och priset delas ut på vårmarknaden den 31 maj. Läs mer på
sundbyberg.se/aretsbyggnad!

Nathanael Justin på Sörab åker runt i staden och
hämtar medborgarnas grovavfall.
FOTO: FREDRIK HJERLING

Återvinningscentralen på hembesök
Om du inte kan komma till återvinningscentralen så kommer återvinningscentralen
hem till dig. Det är tanken bakom Sundbybergs stads mobila avfallshantering.
– Många sundbybergare har inte tillgång till bil. Därför blir nu den mobila återvinningscentralen permanent, säger Johanna Kessai, avfallsingenjör på Sundbyberg
Avfall & Vatten.
Sedan 2015 har norrortskommunernas avfallsbolag Sörab testat mobila
återvinningscentraler där medborgarna kan lämna sitt grovavfall. Och nu
blir alltså verksamheten permanent.
– Den mobila återvinningscentralen besöker åtta platser i kommunen
cirka fyra gånger om året. Den är ett
komplement till återvinningscentralen Kvarnkullen och tar emot samma
typer av avfall förutom vitvaror,
tryckimpregnerat trä och asbest, säger
Johanna Kessai.
Till den mobila återvinningen kan
sundbybergarna med andra ord lämna exempelvis mattor, möbler, glas
och porslin, målarfärg, hushållskemikalier, elektronik och förpackningar.

– Den mobila återvinningscentralen
tar dessutom emot kläder och prylar
för återbruk. Men den kan förstås inte
ta emot lika stora volymer som Kvarnkullen, så om man har bil och stora
mängder avfall rekommenderar vi att
man kör till återvinningscentralen på
Enköpingsvägen 129.
Sundbybergs stad har som mål att
få bort grovsopor och farligt avfall från
soppåsen. Eftersom många grovsoprum
har tagits bort erbjuder staden flera
alternativ.
– Sedan många år kör vi ReTuren, som
tar emot exempelvis möbler, cyklar och
porslin, men inte elektronik eller farligt
avfall. ReTuren kommer en gång i månaden till 35 platser i Sundbyberg.

Ny förskola har öppnat i Ursvik
I mars öppnade den kommunala förskolan ”Forskaren” i
Ursvik. Förskolan är helt nybyggd och består av rymliga och
ljusa lokaler med gott om plats för kreativ lek.
– Vi har ett projektinriktat arbetssätt där barn och
pedagoger upptäcker och lär tillsammans. Till en början
tar vi emot ett tjugotal barn i de yngsta åldrarna, för att
successivt fylla på med äldre barn. Till hösten finns här plats
för runt 160 barn i åldrarna ett till fem år, säger förskolechef
Berit Jacobsson-Landberg.
FOTO: TORBJÖRN BERGSDAL

Staden erbjuder även tjänsten Returkassen, som innebär att man kommer
hem till sundbybergarna och hämtar
max två kassar med småelektronik
och hushållskemikalier.
– Syftet är att återvinningen ska
komma närmare medborgarna och
att vi på så vis hjälper dem att sortera
rätt, säger Johanna Kessai.
Läs mer om när, var och hur på
savab.se.
Fem sätt att lämna avfall i Sundbyberg
• Mobila återvinningscentralen
• ReTuren
• Returkassen
• Återvinningscentralen
• Återvinningsstationer
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Aziza jobbar med
att programmera
en Blue Bot.

Uutiset

– De är roliga.
Att jobba med
att programmera så här blir
mer verkligt, till
skillnad från spel
som bara är på
skärmen.

Nytt på finska

Nicole printar sin 3D figur.
– Det är en muffin med glasögon så det
tar ganska lång tid för printern att göra
så många detaljer. Jag hade inte förväntat mig att de skulle ha en 3D printer på
skolan, men det är bra, för då får jag prova
på och lära mig att sätta ihop olika delar
jag byggt i datorn när jag jobbar i CAD och
andra avancerade program.
FOTO: FREDRIK HJERLING

Teknik och lärarutveckling när
skolan blir digital
Den digitala tekniken finns överallt och skolan är förstås inget undantag.
Dagens elever måste förstå teknikens möjligheter och begränsningar, och
även kunna använda den i sitt lärande.
– Därför gör staden nu en digital satsning, där vi investerar i både teknik
och i utbildning av lärarna, säger Cecilia Thörnblom, utvecklingsstrateg på
Sundbybergs stad.
Från och med första juli 2018 ingår
digital kompetens i regeringens
läroplan. Syftet är att stärka elevernas
förmåga att använda och förstå den
digitala tekniken, men även att förhålla sig till medier och information på
ett kritiskt och ansvarsfullt sätt.
– I Sundbyberg inledde vi det
arbetet redan i höstas. För oss är det
viktigt med likvärdigheten, att skapa
goda förutsättningar för alla våra elever som går i Sundbybergs kommunala
skolor, säger Cecilia Thörnblom.
Molntjänster
En viktig del i satsningen är användningen av det som brukar kallas molntjänster, det vill säga tjänster som levereras och lagras via internet. Staden
har upphandlat bärbara Chromebooks
och molntjänsten G Suite for Education, som används i alla de kommunala grund- och gymnasieskolor.
– Tack vare de bastjänster som
finns i molntjänsten är allt skolarbete
tillgängligt för både elever och lärare,

oavsett tid och plats. Allt som behövs
är en dator, en surfplatta eller en mobiltelefon med tillgänglig internetuppkoppling.
Samtidigt har staden upphandlat
utbildning för lärare och skolledning,
vilket är minst lika viktigt, menar
Cecilia Thörnblom.
– Det handlar inte bara om att
digitalisera skolan, utan vi ska bedriva
undervisning i en digitaliserad värld.
Och då krävs det kompetens hos lärarna i allt från mjukvara till sidor på
internet. Det måste finnas en plan för
hur vi ska utveckla elevernas kunskap.
Ulrika Latzke är lärare på Kymlingeskolan och förstelärare inom
digitalisering i skolan. Hon leder ett
nätverk med lärare där de testar olika
program, pratar källkritik och diskuterar hur de på smartaste sätt får in
datorerna i undervisningen.
– Som lärare är det lätt att ge snabb
feedback på elevernas uppgifter, och
i svenska och SO använder vi digitala
övningsprogram istället för böcker. Vi

Biblioteket erbjuder IT-hjälp och
filmutlåning
Du som vill ha hjälp med sociala medier, låna e-böcker, resebokning eller andra it-tjänster kan boka tid på It-verkstaden
på Signalfabrikens bibliotek. Tjänsten har nyligen utökats
och nu erbjuder biblioteket både enskild handledning och
åtta olika temaverkstäder.
En annan ny tjänst är gratis utlåning av strömmad film
från hela världen. Allt du behöver för att låna är en
internetuppkoppling och ett lånekort med PIN-kod.
Läs mer på bibliotek.sundbyberg.se.

använder idag G Suite i alla ämnen,
från språk och SO till musik, bild och
idrott.
Pedagogiken viktigt
De yngsta barnen jobbar med surfplattor, där de kan träna bokstavsinlärning och sifferigenkänning. Ulrika
Latzke och hennes kollegor har valt ut
appar som har ett tydligt pedagogiskt
syfte.
– Målet med digitaliseringen är
eleverna ska bli producenter, inte konsumenter som enbart spelar spel eller
tittar på Youtube-klipp. Den tiden är
förbi sedan länge, säger hon.
– Vårt mål är inte bara att komma
ikapp alla andra skolor utan också
att ta oss förbi och bli ledande inom
detta område. Forskning visar att användandet av digitala verktyg i skolan
inte bara rustar eleverna för framtiden
utan också leder till att undervisningen blir bättre, säger Morgan Lindqvist
(M), ordförande i Grundskole- och
gymnasienämnden.

Panostus toimintarajoitteisten nuorten vapaaaikaan
Sundbyberg tarjoaa kattavaa
kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa
kaikille lapsille ja nuorille. Juuri
nyt kaupunki lisää vapaa-ajan
toimintaansa toimintarajoitteisille
lapsille ja nuorille sekä monitoimitalo Hundra74:lla että Fritidenillä
Hallonbergenissä.
– Luomme uutta toimintaa sekä muutamme nykyistä
paremmin soveltuvaksi, kertoo
kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen
koordinaattori Martin Petéus.

Kierrätyskeskus
kotikäynnillä
Jos et pääse käymään kierrätyskeskuksessa, se tulee käymään
luonasi. Kierrätyskeskus käy neljä
kertaa vuodessa kahdeksassa eri
paikassa kunnan alueella. Kierrätyskeskuksen liikkuva yksikkö
täydentää Kvarnkullenin palveluja
ottaen vastaan samoja jätetyyppejä, paitsi ei isoja kodinkoneita,
painekyllästettyä puuta eikä
asbestia. Näiden lisäksi se ottaa
vastaan edelleen käyttöön tarkoitettuja vaatteita ja esineitä.
Kaupunki tarjoaa myös Palautuskassi (Returkassen) -palvelua,
joka noutaa sundbybergiläisen
kotoa enintään kaksi kassillista
pienelektroniikkaa ja kodin kemikaaleja.
Lue lisää osoitteessa savab.se.

Tekniikkaa ja opettajakoulutusta koulun
digitalisoituessa
Digitaalitekniikkaa on kaikkialla.
Eikä koulu tietenkään ole mikään
poikkeus. Nykyajan oppilaiden
tulee ymmärtää tekniikan mahdollisuudet ja rajoitukset sekä
osata käyttää sitä omassa oppimisessaan. Siksi koulu panostaa
nyt digitaalisuuteen investoimalla
sekä tekniikkaan että opettajien
kouluttamiseen.
Tärkeä osa-alue digitaalisuuteen panostamisessa on pilvipalvelujen eli internetissä sijaitsevien
palvelujen käyttö. Kaupunki on
hankkinut kannettavat Chromebookit ja G Suite of Education
-pilvipalvelun kunnallisten peruskoulujen ja lukioiden käyttöön.
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På
gång
Nyfiken på solenergi?
Informationskväll för bostadsrättsföreningar och småhusägare. Du får reda på hur solenergi kan gå från idé till färdig
anläggning.
När: Tisdagen den 24 april,
Kl. 17.30-20.15
Plats: Träffpunkten Allén,
Vasagatan 9
Anmälan: Läs mer och anmäl dig
på energiradgivningen.se
”Du minns ju ingenting!”
Informationsträff om demens
för anhöriga.
När: Onsdagen den 25 april
klockan 14.00–16.00
Plats: Träffpunkten Allén,
Vasagatan 9
Foajétorsdag: Choro-mania
Brasiliansk musik med Hermes
Vieira och Claes Dyberg.
När: Torsdagen den 26 april,
kl. 14.00-15.00
Plats: Kulturcentrum,
Hallonbergen C, 1 tr
Gratis inträde
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Så döper vi våra gator
Varför heter det Vattugatan? Varifrån kommer namnet Lodgatan?
Varför är gatorna i Ursvik döpta efter djur?
När Sundbybergs gator får sina namn är det många hänsyn som
måste tas. Vi frågade planarkitekt Manne Berndtsson hur det går till.
Varje gata, park, kvarter och torg i
Sundbyberg har fått namn som är
noggrant utvalda av kommunen.
Processen leds av en namnsättningsgrupp som består av tjänstepersoner
från olika förvaltningar och enheter för
att få in olika synvinklar. Det är dock
inte fritt fram att döpa gatorna till vad
som helst, bland annat finns det en
kulturminneslag att ta hänsyn till.
– Först och främst tittar vi på
platsens historia, vilket förstås
kräver en del efterforskning. Därför
är Sundbybergs stadsmuseum en av
våra remissinstanser. Det är häftigt att
kunna få en koppling till stadens
historia bara genom att läsa på
gatuskyltar. En av de kommande
gatorna i Ursviks västra delar får till
exempel namnet Båtsman Rikens gata
efter ett båtsmanstorp som legat i
området, säger Manne Berndtsson.
Döps efter avlidna
Det är också vanligt att gator och vägar

uppkallas efter en avliden person som
har betytt något för Sundbyberg, Sverige
eller verksamheten på platsen. Ett
exempel är Löfströms allé, till minne
av stadens grundare A.P. Löfström.
Det finns även praktiska hänsyn
när man namnger gatorna. Det måste
vara solklart vilken gata som avses,
till exempel om någon ringer efter
ambulans.
– Vi vill till exempel undvika att en
gata i grannkommunens närliggande
stadsdelar heter samma sak. Om en
gata i Järvastaden skulle råka få samma
namn som en gata i Brotorp skulle de
lätt kunna blandas ihop. Därför kollar
vi alltid namnen med grannkommunerna innan vi tar beslut. Däremot är
det inga problem om en gata heter till
exempel Storgatan eller Drottningatan,
då det finns massor av gator i Sverige
som heter så av kulturhistoriska skäl.
Ibland händer det att kommunen
tvingas byta namn på gator, något
man vill undvika in i det längsta.

– Det kan inträffa om det har uppstått
en sammanblandning med någon
av grannkommunerna. Om en gata
ändrar karaktär i för stor grad kan det
också vara rimligt att byta namn. Det
blir lite konstigt om en fyrfilig väg
heter ”stigen”.
Bryggeri och jordbruk
Till sist, hur är det då med gatunamnen
i inledningen av texten?
– Vattugatan har fått sitt namn
eftersom det tidigare låg ett bryggeri i
kvarteret intill och den kommande Lodgatan i Hallonbergen heter så eftersom
området är Sundbybergs lägsta punkt.
Stora Ursvik var tidigare jordbruksmark
och därför döptes kvarteren efter bondgårdens byggnader. När dessa sedan
var slut gick vi över till gårdens djur,
säger Manne Berndtsson.

Fira Valborg i Hallonbergen!
Årets valborgsfirande blir en heldag i Hallonbergen för både barn, ungdomar och vuxna.
Det är stadens tre fritidsgårdar Stationen, Fritiden och Hundra74:an som bjuder in till folkfest både ute och inne. Även det lokala föreningslivet och fastighetsägarna är med
och stöttar – målet har varit att involvera så många som möjligt.
Firandet inleds på konstgräsplanen redan klockan två på eftermiddagen med dansuppvisningar, spontanidrott, lokala uppträdanden och mycket mer. På kvällen blir det sedan
stor konsert med Laura Arif och Adem x Asme.

Livemusik och soppkonsert
Rol Junell and his Hawaiian
Novelty Orchestra.
När: Fredagen den 27 april,
kl. 12.00.
Plats: Allaktivitetshuset på
Sturegatan 10, Sundbyberg.
Pris: 65 kr. inklusive sopplunch.

Japanloppis: Lördagslyx med
Aggregat
Fynda bland manga, anime,
spel, serier, kläder, smycken,
godis och annat inom japansk
populärkultur.
När: Lördagen den 28 april,
kl. 12.00-16.00
Plats: Allaktivitetshuset,
Sturegatan 10
Gratis inträde
Dansens dag
Kom och fira dansens dag
med oss på Sundbybergs
Dansstudio!
När: Söndagen den 29 april,
kl. 12.00-15.00
Plats: Tornparken

Hitta mer på
sundbyberg.se

FOTO: MAHER SALEH

