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– När de första delarna av Duvbo 
grundades kring sekelskiftet rådde 
det romantiska parkidealet. Exotiska 
växter blandades gärna med inhem-
ska och så ser det nu ut i upprustade 
Kanalparken, säger landskapsarkitekt 
Anna Grönberg.

– Vi ger parken kulturvärden med 
magnolior av olika arter, tulpanträd, 
kinesträd och rödblommig kastanj. 
Stigen har blivit en permanent gång-
väg som lockar fler att passera och 
här finns nya sittplatser där man kan 
uppleva blomprakt, dofter, årstidsväx-
lingar och surr av insekter.

Curt Johansson är en av Duvboborna 
som trotsade regnet och kom på åter-
invigningen. Han uppskattar särskilt 
Torsten Fridhs skulptur Sittande 
kvinna, som fastighetsbolaget  
Balder skänkt. 

– Det är alltid kul när ett område 
fräschas upp och det har blivit jättefint 
med den nya statyn! Nu skulle jag 
bara önska lite mer ljus när det är 
mörkt, säger han.

Roligt när nytt växer fram
Anna berättar att det finns planer på 
belysning vid statyn. Nästa år fortsät-
ter också upprustningen i den västra 
delen, bland annat med fler växter och 
skyltar om blommorna och träden. 
Det ser Ann-Christin och Lennart  
Larzenius fram emot. De går med hun-
den Indie i Kanalparken flera gånger i 
veckan.

– Det ska bli roligt att följa utveck-
lingen och se hur det nya växer upp, 
säger de.

Efter allsång med stadens musik- 
terapeuter, fika och presentation 

av utsmyckningen var det dags för 
bandklippning. Stefan Bergström (C), 
ordförande i stadsmiljö- och tekniska 
nämnden, hyllade både medarbetarna 
bakom upprustningen och stadens 
grönområden. 

– Parkerna är viktiga för natur-
värdena men också för att vi skapar 
mötesplatser och social hållbarhet. 

Upprustningen av Kanalparken 
görs i samarbete med kultur- och 
fritidsförvaltningen. Deras nämndord-
förande Johan Storåkers (L) påpekar 
hur viktigt det är med gröna oaser i en 
tätbebyggd stad.

– Vi behöver områden med växt-
lighet och konst för rekreation, rörelse 
och sinnesintryck. Jag tycker att upp-
rustningen av Kanalparken har blivit 
bra. Det är ett av flera exempel på hur 
vi arbetar med våra gröna ytor.

Kom på kulturkalaset
Hallonbergen Live 
Lördagen den 16 november är det 
dags igen för Hallonbergen Live, en 
kulturfest för barn och unga.

– Från klockan 11 till 22 sjuder det av 
kultur i Hallonbergen centrum. Vi har 
film för de yngsta, bokfiskdamm och 
sagostund på tigrinja. Det blir prova 
på-aktiviteter med kulturskolan,  
elevuppträdanden, konsert med  
El Sistema och latinamerikansk dans. 
Klockan 15 kommer spelexperten Effie 
Karabuda som skrivit boken ”Gamer” 
och vi ordnar också DJ-workshop, 
teatersport och mycket mer, säger 
Margareta Engstrand, bibliotekschef.

Med allsång, bullar och exotiska blomsterinslag återinvigdes Kanalparken i början av 
oktober. Stråket mellan Duvbo och Hästhagen har fräschats upp med växter som blinkar 
till historien och inbjudande ytor som skapar samvaro.

Sjungande invigning  
av Kanalparken 
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Många trotsade regnet för att vara med på återinvigningen av 
parken, bland annat paret Larzenius och hunden Indie.
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Skolturné om att följa 
sina drömmar
I höst har gymnasieelever och 
nior i Sundbyberg fått inspi-
rationsföreläsningar genom 
projektet I Have A Dream. Cyklis-
ten Elof Lind, konstnären Hadi 
Qasemi och musikerna Oliver 
Krieg, Helena Alin och Isak Rizell 
har berättat om sina vägval och 
om att följa drömmar i stort 
och smått. Skolturnén följs upp 
under höstlovet med gratis kul-
turaktiviteter på M-Power Camp. 

I Have A Dream är ett samar-
bete mellan staden och Project 
Playground med syfte att mot-
verka ungas utanförskap. I loka-
lerna på Rissneleden 6 ordnas 
även aktiviteter som läxhjälp och 
konstkurser på vardagskvällar. 
Se mer på Instagram:  
ihaveadream_sbg

Sundbyberg kan bli
årets kulturkommun
I november utser fackförbundet 
Vision ”årets kulturkommun 
2020” och Sundbyberg är en av 
de nominerade. Det som lyfts 
fram här är bland annat bibliote-
kens och kulturskolans arbete, 
kulturgarantin för skolor och 
förskolor och att man är bra på 
kulturella samarbeten.

– Det är självklart roligt att 
stadens rika kulturliv uppmärk-
sammas! Vi har engagerade och 
kompetenta medarbetare och 
jag är stolt över att vi jobbar så-
väl prestigelöst som kreativt och 
strategiskt, säger kulturchef  
Sofie Aspeqvist.

Ny litterär skylt invigd
Sundbyberg har fått sin elfte 
litterära skylt. Den tillägnas  
författaren Agnes von Krusen- 
stjerna och är uppsatt i Tuvan-
parken. Där på dåvarande Solna 
sjukhem vistades författaren 
en tid på grund av depression, 
något hon skildrar i den delvis 
självbiografiska ”Tonys sista 
läroår” från 1926. 

Stadens litterära skyltar har 
sitt ursprung i ett medborgar-
förslag och syftet är att visa på 
de avtryck som Sundbyberg har 
gjort i litteraturen.

– När järnvägsspåren inte längre 
delar Sundbybergs stadskärna öppnas 
nya möjligheter. I den föreslagna 
detaljplanen byggs området ihop 
med ett 1,4 kilometer långt grönt 
promenadstråk över järnvägstunneln, 
berättar kommunstyrelsens ordföran-
de Peter Schilling (S).

– Det är en speciell satsning som i 
princip sträcker sig från Solnagränsen 
till Stockholmsgränsen. Här vill vi se 
träd, gångvägar, paviljonger och olika 
mötesplatser. Vi planerar också ett 
nytt stationshus som AMF Fastigheter 
utvecklar och ett torg som rymmer 
rekreation av alla slag, från lek och 
boulebanor till restauranger.

Gatorna planeras med fokus på 
fotgängare cyklister och kollektiv-
resenärer och samtidigt som stads-
kärnan blir mer trivsam blir den en 
viktig knutpunkt. Trafikverket utökar 

Fram till den 4 november kan du tycka till om Sundbybergs nya stadskärna. 
Den första detaljplanen av tre är nu ute på samråd. När järnvägsspåren läggs 
i en tunnel planeras bland annat ett grönt promenadstråk ovanpå, ett nytt 
stationshus och trivsamma torgytor.

antalet järnvägsspår och här kan man 
ta såväl tvärbanan som lokal- och 
regionbussar. För den lite spänstige 
ligger dessutom Bromma flygplats på 
gångavstånd, påpekar Peter.

– Nya stadskärnan gör det ännu 
mer attraktivt att etablera företag i 
Sundbyberg och att bo och jobba här, 
säger han.

Bakom förslaget står både det poli-
tiska styret och oppositionen. Nu vill 
staden höra vad sundbybergarna tyck-
er, vad är bra och vad kan bli bättre? 
Flera synpunkter har redan kommit 
in, bland annat vid samrådsmötena i 
Folkets Hus. Severin Filonov var en av 
deltagarna.

– Det är jätteviktigt med gröna 
områden och det är bra att järnvägen 
grävs ner. Men jag är lite bekymrad 
för att byggtiden blir så lång. Jag bor 
vid spåren och hoppas att de bygger 

etappvis och inte i åtta år överallt, 
säger han.

Urban Nilsson gillar skisserna, inte 
minst på stationshuset.

– Jag tycker att det ser pampigt ut 
och vill gärna se urbana kåkar där 
man vräker på lite. Helst skulle det 
vara ett konserthus ovanpå stationen, 
säger han. 

Tyck till om  
detaljplanen du med!  

Samrådstiden pågår till  
4 november och planen finns  

på stadshuset, stadens  
bibliotek och på webben:  
sundbyberg.se/jarnvagen

Tyck till om Nya stadskärnan

Karin och Ove Hedberg, Urban Nilsson och Severin Filonov är några av sundbybergarna som tyckt till om detaljplanen.

Många vill bli vintercyklister
För andra året i rad uppmuntras nu sundbybergare att cykelpendla även vintertid. 
De som blivit uttagna till kampanjen vintercyklist får dubbdäck monterade mot att 
de cyklar tre kilometer tre gånger i veckan. Övriga anmälda kan vinna presentkort.

– Håll utkik på stadens Facebooksida ”Vintercyklist i Sundbyberg” för tips och 
uppmuntran. Kampanjen är ett led i vårt arbete för att få fler att resa hållbart och 
det är jätteroligt att intresset är så stort, säger Jessica Elmgren och Kathrin Nordlöf 
som ansvarar för satsningen.

Detta är en idé bild med vy från biblioteket Signalfabriken österut över ett framtida grönt promenadstråk med flera torgytor 
och körbana längs med stråket. En grön inramning av platsen utanför bibliotekets nya entré. ILLUSTRATION: SWECO ARCHITECTS



Uutiset
Nytt på finska

Nytt lärcentrum i Hallonbergen
På vuxenutbildningen i Hallonbergen har ett nytt lärcentrum öppnat. Med 
pengar från skolverket har en datasal renoverats och nu finns här inbjudande 
studieplatser, Ipads, Chromebooks och ett tyst rum för den som behöver 
extra lugn och ro. 

– På Lärcentrum Sundbyberg har vi skapat en inkluderande och trygg 
studiemiljö. Här kan man även få hjälp av lärare och annan personal, säger 
Johanna Lindgren Chin, speciallärare på vuxenutbildningen.
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I slutet av september togs det symboliska första spadtaget för utbyggnaden av  
Ursviks västra delar. Det var också startskottet för bygget av tvärbanans Kistagren.  
Nu läggs grunden för bostäder, gator och transporter – med inriktning på hållbarhet.

Kanalparken-puisto 
vihittiin uudelleen  
käyttöön
Kanalparken-puisto vihittiin 
lokakuun alussa uudelleen käyt-
töön, ja tilaisuutta juhlistettiin 
yhteislaululla, pullatarjoilulla ja 
eksoottisilla kukka-asetelmilla. 
Duvbon ja Hästhagenin välistä 
väylää piristettiin uusilla kasveilla, 
patsaalla ja miellyttävää tunnel-
maa luovilla pinnoilla, jotka kutsu-
vat viettämään aikaa yhdessä.

– Polusta on tullut vakiintunut 
kulkuväylä, joka houkuttelee mo-
nia kulkemaan tätä kautta. Täällä 
on myös uusia istumapaikkoja, 
joista käsin voi nautiskella kukka-
loistosta, tuoksuista, vuodenaiko-
jen vaihtumisesta ja hyönteisten 
pörinästä, kertoo maisema-arkki-
tehti Anna Grönberg.

Osallistu uuden keskus-
tan kehittämiseen
Voit kertoa mielipiteesi Sundby-
bergin uuden keskustan kehityss-
uunnitelmista 4.11. asti ensim-
mäisen kolmesta asemakaavasta 
ollessa lausuntokierroksella.

Jos rautatie sijoitetaan tunneli-
in, suunnitelmiin lukeutuu muun 
muassa sen yläpuolelle rakennet-
tava 1,4 kilometrin pituinen vihreä 
kävelyväylä. Myös uusi asemara-
kennus on suunnitteilla, ja toria ai-
otaan kehittää viihtyisämmäksi ja 
avarammaksi. Asemakaavat ovat 
nähtävillä kaupunginkirjastossa, 
kaupungintalolla ja verkossa: 
sundbyberg.se/jarnvagen.

Lapio lyötiin maahan 
Ursvikissa
Lapio lyötiin syyskuun lopussa 
ensimmäistä kertaa maahan 
Ursvikin länsiosien laajennuksen 
aloittamisen kunniaksi. Samalla 
käynnistyi myös Tvärbananin 
Kistagren-radan rakentaminen. 
Nyt työn alla ovat asuntojen, 
katujen ja liikenteen perustukset. 
Näkyvämpi rakentaminen alkaa 
vuoden 2020 loppupuolella, ja 
poikittaisradan liikennöinnin 
Ursvikin halki odotetaan alkavan 
vuoden 2022 aikana. 

Uusia asuntoja rakennetaan 
yhteensä noin 4 000, joten niiden 
valmistuttua Ursvikin asukasluku 
voi olla jopa 20 000. 
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Spadtag för Ursviks västra delar

platser i väntan på dem som byggs 
permanent.

Framtid med historia
Totalt ska runt 4 000 nya bostäder 
byggas i Ursviks västra delar och  
stadens fastighetsbolag Förvaltaren 
har en viktig roll. När hela Ursvik är 
klart runt 2030 kommer stadsdelen 
att ha upp emot 20 000 invånare. Vid 
spadtaget medverkade bland andra 
kommunalråden Peter Schilling 
(S), Stefan Bergström (C), och Johan 
Storåkers (L) samt Region Stockholms 
trafikborgarråd Kristoffer Tamsons (M).

– Det känns fantastiskt bra att 
vi äntligen är igång! Utbyggnaden 
kommer att gynna hela Ursvik som 
får mataffärer och annan service 
som saknats. Och samtidigt som vi 
bygger för framtiden värnar vi plat-
sens historia. Till exempel kommer 
Förvaltaren att renovera kvarnen från 
1600-talet, säger Stefan Bergström.

– Det finns flera fördelar med att 
stadsutvecklingen går hand i hand 
med Region Stockholms utbyggnad 
av tvärbanan, säger Linda Elmqvist. 
Hon är delprojektledare med fokus på 
social hållbarhet i stadsbyggnadspro-
jektet Ursvik. 

– Från och med dag ett när folk 
flyttar in i denna del av Ursvik har 
vi kollektivtrafik på plats. Det kortar 
avståndet mellan andra stadsdelar, 
andra kommuner och länkar samman 
regionen, säger hon.

Tre nya förbindelser för gång-,  
cykel- och busstrafik kommer också 
att sammanlänka stadsdelen med  
närområdena Rissne, Kista och 
Rinkeby.  

– Det ska vara lätt för folk att röra 
sig i området, så att man inte blir låst 
till en stadsdel. Vi jobbar också för 
att service som förskolor, butiker och 
restauranger samt parker ska finnas 
från dag ett.

Bygget av Ursviks västra delar är 

ett gigantiskt projekt. Spadtaget var 
starten för de markförstärkande arbe-
tena och mot slutet av 2020 kommer 
de första husen synas. Under 2022 
väntas tvärbanan att börja gå genom 
Ursvik. Parallellt med nuvarande mar-
karbeten görs upphandlingar av vissa 
byggen och minst tre till detaljplaner 
ska göras. 

En schysst byggtid
– För att medborgarna ska kunna vara 
delaktiga i planeringen har vi både 
samrådsmöten och fördjupande med-
skapande projekt där fokusgrupper 
är med och formar stadsdelen. Det 
gäller framförallt parkerna. Vi jobbar 
också med ”bygg schysst”, att stads-
delen ska vara attraktiv även under 
utbyggnadstiden, säger Linda.

Det görs bland annat genom tydlig 
information och skyltning. Läggs ett 
gång- eller cykelstråk om ska man 
inte behöva bli förvirrad. Det handlar 
också om att skapa tillfälliga mötes-

Tyck till om Nya stadskärnan

FOTO: FÖRVALTAREN 
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Ett litet led med barn från Bäverns 
förskola har just tågat in i foajén på 
Kulturcentrum i Hallonbergen. De är 
spända av förväntan inför sin första 
teaterföreställning, Klä på Klä av med 
Teater Tre. Det är en omtyckt pjäs om 
det kluriga i att få på sig kläder. 

– Det är en riktig klassiker som gått 
i många år. I vårt program finns också 
nyskrivna pjäser, vi har något för olika 
åldersgrupper och det är teater, dans 
och musik. Det finns fantastiskt fina 
föreställningar för barn och unga,  
utbudet är mycket större än vad många 
tror, säger Kina Löwenbrååt Koski.

Att dagens pjäs uppskattas går inte att 
ta fel på. Barnen kiknar av skratt och 
ropar engagerat för att hjälpa skåde-
spelerskan Hilda Rydman att hitta 
sina bångstyriga kläder. 

Ett viktigt jobb
– Alla mår bra av kulturupplevelser! 
De sätter igång fantasin och det är 
alltid lika roligt att höra hur här surrar 
av prat i korridorerna efter en före-
ställning. Mitt jobb känns jätteviktigt, 
konstaterar Kina.

Förskolläraren Lena Hallqvist är 
kulturombud på Bäverns förskola. 

Hon tycker att det är mycket värde-
fullt att barnen har ett så pass brett 
och bra kulturutbud på nära håll.

– Det är alltid en riktig höjdpunkt 
när det är dags att gå iväg till Kultur-
centrum. Ofta får barnen vara delak-
tiga på något sätt i föreställningarna 
och det brukar uppskattas. De får en 
upplevelse, känslor och nya tankar 
som vi kan fortsätta prata om på 
förskolan. Teaterbesöket ger barnen 
inspiration och de har rätt till kultur i 
olika former, säger Lena Hallqvist.

Sundbybergs stad var en av de för-
sta som införde kulturgaranti. Redan 

2001 fick skol- och förskolebarn rätt 
till minst en kulturupplevelse per 
läsår. Kulturcentrum är navet i verk-
samheten och i år kan man även boka 
besök i Marabouparkens konsthall.

Lördagsteater för alla
Vissa av föreställningarna på Kultur-
centrum är också öppna för allmän-
heten, till exempel Lördagsteatern. 
Ibland kopplas pjäsen ihop med de 
skapande lördagarna på Galleri UNG.
Programmet finns på sundbyberg.se, 
sök på ”evenemang”. 

Kultursekreterare Kina Löwenbrååt Koski jagar ständigt bra scenkonst för Sundbybergs yngsta publik. 
Det behövs eftersom runt 5 000 barn på stadens förskolor och grundskolor omfattas av kulturgarantin. 
I år har den också utökats och gäller både Kulturcentrum och Marabouparkens konsthall.

Mer barnkultur med garanti

Många aktiviteter på höstlovet
Det finns mycket att göra för alla skollediga i Sundbyberg under höst-
lovet. Här ordnas sagoföreställningar, idrottsaktiviteter och dans-
tävlingar. Man kan hänga med på rollspelet ”Minister för en dag”, åka 
till trampolinpark eller laserdomeanläggning. Författare kommer på 
besök och det blir halloweenfest och tårttävling. Man kan även testa 
parkour, att göra smycken, teckna serier och mycket mer.

– Vi har en bra blandning av aktiviteter för både yngre och äldre. 
Nästan allt är gratis och få saker kräver föranmälan, säger Karolina 
Leopoldsson som är verksamhetsansvarig.

Se hela programmet: sundbyberg.se/sumpanlov.

Vid många av föreställningarna på Kulturcentrum får barnen  
vara delaktiga och det uppskattas mycket.
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#sumpanlov


