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

Kultur för alla
Späckat program i vår
– och nästan allt är gratis

Allt på ett ställe
Mottagningscenter
underlättar för nyanlända

SID 4

SID 2
Information från Sundbybergs stad · februari 2019 · www.sundbyberg.se, facebook.com/sundbyberg.se
Tips eller frågor kontakta: webbredaktionen@sundbyberg.se

Sundbyberg
Nytt från

FOTO: VI I SUNDBYBERG/CHARLOTTE ÅRLING

Dags att söka sommarjobb
Nu kan alla ungdomar som är skrivna
i Sundbyberg och som går i nian i
grundskolan samt ettan eller tvåan
i gymnasiet söka sommarjobb hos
kommunen. Som en del i ansökningsprocessen kommer det att ingå en
obligatorisk sommarjobbsträff där du
bland annat får kunskap i hur du söker
ett arbete, skriver ett CV, vad du ska
tänka på vid en anställningsintervju
med mera. Du får också tips och stöd i
hur och var du kan söka sommarjobb
på egen hand.
Mer information och ansökningshandlingar finns på sundbyberg.se/
sommarjobb.

När Sundbyberg firade hbtq-certifieringen av kultur- och
fritidsförvaltningen lyste regnbågsfärgerna upp många av
stadens verksamheter.
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Hela kultur- och fritidsförvaltningen hbtq-certifierad
Kan man hbtq-certifiera en hel förvaltning? Jodå, Sundbyberg kan. Sedan årsskiftet är
hela kultur- och fritidsförvaltningen med 130 medarbetare certifierad, vilket firades
stort den 14 februari, då flera av verksamheterna hade öppet hus.

Sundbybergarna gillar
sin tidning
Lättläst, intressant och överskådlig.
Det är några av omdömena som
sundbybergarna ger tidningen du
håller i din hand. Detta framgår av en
färsk läsarundersökning om Nytt från
Sundbyberg.
– Det är genomgående positiva
omdömen, vilket är jättekul – stort
tack till alla som svarade på undersökningen! Men ingenting är ju så bra att
det inte kan bli bättre. Du som har
idéer och tankar om vår tidning
får därför gärna höra av dig med
synpunkter till webbredaktionen@
sundbyberg.se, säger Cecilia Moreno,
kommunikationsstrateg.

Sundbyberg har länge varit en föregångskommun i arbetet med att inkludera alla, oavsett sexuell läggning och
könsidentitet. Biblioteket i Hallonbergen var det första i Sverige som
hbtq-certifierades liksom simhallen
och den öppna kulturverksamheten
Aggregat. Och nu har staden tagit
ytterligare ett steg genom att certifiera
hela kultur- och fritidsförvaltningen.
– Det är ett stort arbete som har
pågått hela 2018. Förvaltningen
består av många olika verksamheter som kommit olika långt, men vi
nådde målet och hela förvaltningen är
nu certifierad i tre år framöver, säger
Marta Andersson, projektledare för
certifieringsarbetet.
Fem kriterier måste uppfyllas för att
en verksamhet ska kunna bli hbtqcertifierad av RFSL: kunskapsnivå hos
anställda, aktivt arbete för att skapa en
öppen och inkluderande arbetsmiljö,

ett välkomnande och respektfullt
bemötande av medborgare, kontinuerligt arbete för att upprätthålla
standarden samt planlagd kvalitetsgenomgång.
– Vi har haft flera utbildningar
under året och verksamheterna har
idag god kunskap inom hbtq och
normkritik. Alla nya medarbetare
kommer också att få gå en grundläggande utbildning i de här frågorna så
att vi kan fortsätta jobba för att alla ska
känna sig trygga och inkluderade. För
oss handlar hbtq-certifieringen mycket om bemötande av våra besökare
men också om arbetsmiljö och hur vi
är mot varandra.
Sundbyberg är enligt RFSL den
första kommunen i Sverige som låter
hbtq-certifiera en hel förvaltning.
Detta firades rejält i de olika verksamheterna den 14 februari.
– Kulturcentrum hade workshop

och uppträdanden hela eftermiddagen
och kvällen, det var öppet hus på
gymmet i simhallen, biblioteken hade
sagostund, filmvisning och regnbågspyssel, och mycket, mycket mera,
säger Marta Andersson.
Utöver kultur- och fritidsförvaltningen är även verksamheter inom
Sundbybergs stads äldreförvaltning
och barn- och utbildningsförvaltning
hbtq-certifierade.
– För oss är det en självklarhet
att alla i Sundbyberg ska ha samma
rättigheter och möjligheter oavsett
sexuell läggning, könsidentitet och
könsuttryck, säger Johan Storåkers
(L), kommunalråd och ordförande för
kultur- och fritidsnämnden.
FOTNOT: Hbtq är ett paraplybegrepp och
förkortningen står för homosexuella-,
bisexuella-, transpersoner och personer
med queera uttryck och identiteter.
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Senaste
nytt
Sverigefinnar
diskuterade språk
på öppet möte
Sundbybergs stad ingår sedan
åtta år i förvaltningsområdet
för finska, vilket innebär att
staden ska värna om finska
språket och kulturen.
Lördagen den 26 januari
bjöd staden in till ett öppet
möte, för att berätta vad
Sundbyberg erbjuder sverigefinnarna och om den nya
minoritetslagstiftningen. Ett
trettiotal besökare stannade
hela eftermiddagen och diskuterade bland annat förskola,
skola och äldreomsorg på
finska. Mötet avslutades med
att komikern Janne Westerlund höll ”världens roligaste
finskalektion” – något som de
flesta deltagarna verkade hålla
med om.

Dags för den årliga
luftmätningen
Alla Sveriges kommuner ska
ha koll på sin luftkvalitet. Därför pågår just nu den årliga
luftmätningen i Sundbybergs
stad, där kommunen mäter
koldioxid, ozon, och lättflyktiga organiska föreningar
på fem platser i kommunen.
Nytt för i år är att staden
dessutom utökar den ordinarie mätningen med att även
mäta partiklar. Mätningarna
har gjorts varje år sedan 2002
och miljökvalitetsnormerna
för luften i Sundbyberg ligger
på acceptabla nivåer.

Ökad satsning på
jämställdhet 2019
Sundbybergs stad arbetar
hela tiden för att främja och
öka jämställdheten, som ska
ingå i det ordinarie arbetet
och genomsyra alla beslut
som nämnder och styrelser
fattar.
Nu intensifieras detta
arbete, då kommunen i
november anställde Karin
Gagner som utvecklingsledare för jämställdhetsintegreringen i kommunen.
– Målet är att vårt bemötande och de tjänster och
den service som våra verksamheter erbjuder ska vara
lika tillgängliga, av lika hög
kvalitet och lika väl anpassade
för alla, säger Karin Gagner.

Mohammed Kaouk är en av de nyanlända som fick hjälp Amr Heshme
från Sundbybergs stad på kommunens mottagningscenter.
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Allt på ett och samma ställe

Mottagningscenter underlättar
för nyanlända
– Många nyanlända har inte vetat vart de ska vända sig
med sina frågor. Nu får de all information de behöver
på ett och samma ställe.
Det säger Josefina Streling, projektledare för
kommunens mottagningscenter för nyanlända.
Två eftermiddagar i veckan finns flera
kommunanställda på plats i Hallonbergens bibliotek, för att bemanna det
mottagningscenter för nyanlända som
har hållit öppet i snart ett år. Målet är
att förenkla och effektivisera etableringstiden för nyanlända och hjälpa
dem att få svar på alla sina frågor på ett
och samma ställe.
– En fokusundersökning visade att
de upplevde staden som otillgänglig.
Detta ville vi ändra på genom att
erbjuda drop-in och sakkunskap på
plats. Och vi har kommit väldigt
långt på en ganska kort tid, säger
Josefina Streling.
Alla är välkomna
Mottagningscentret vänder sig till alla
nyanlända, oavsett ålder och bakgrund.
Hit kommer både flyktingar, arbetskraftsinvandrare och gäststudenter,

och de får hjälp med frågor som rör
exempelvis ekonomi, jobb, utbildning,
föreningsliv och föräldrastöd.
– Det här är ett stadenövergripande projekt, och vi som finns på plats
kommer från olika verksamheter för att
kunna hjälpa besökarna på bästa sätt.
Man kan säga att mottagningscentret
fungerar som en dörr in till stadens
verksamheter, säger Josefina Streling.
– Den första månaden hade vi 33
besökare och i november var vi uppe
i 86. Så intresset ökar hela tiden. Vi
undersöker också hur nöjda besökarna
är, och nästan hundra procent av de
som har svarat är väldigt nöjda med den
hjälp de har fått, vilket är fantastiskt.
De flesta besökarna har varit i Sverige
mellan två och fyra år och de vanligaste
språken är i turordning arabiska, tigrinja
och persiska. Staden har därför nu tagit
fram informationsbroschyrer på dessa

Bidrar du till Sundbyberg? Sök stipendium!
Nu finns det möjlighet för dig som är skriven i Sundbyberg att söka något av
stadens fyra stipendier på 25 000 kronor vardera: jämlikhetsstipendium, miljöstipendium, kulturstipendium samt stipendium för idrotts- eller ungdomsledare.
Utdelningen sker vid nationaldagsfirandet på Golfängarna, och fram till den 31
mars går det bra att skicka in ansökningar och nomineringar. Mer information och
ansökningsblanketter finns på sundbyberg.se/stipendium.

tre språk samt på engelska och svenska.
– En annan sak vi har sett är att
det finns ett stort behov av hjälp med
CV-skrivning, eftersom många frågor
handlar om jobb. Så vi tittar nu på
lösningar på detta.
Josefina Streling konstaterar att det
nya mottagningscentret dessutom har
inneburit fördelar även för biblioteket.
– Personalen har tidigare fått hantera
svåra och känsliga frågor, som kan vara
svåra att svara på. Nu kan de hänvisa
de personerna direkt till oss, då vi har
både kunskap och ett samtalsrum. Så
tillsammans med biblioteket har vi
byggt upp en verksamhet som ger de
nyanlända en bättre service samtidigt
som personalen har fått en bättre
arbetsmiljö. Vi hoppas och tror att
centret på sikt också kommer avlasta
andra verksamheter inom staden, så att
synergieffekter skapas.
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Bästa utegymmet öppnar Uutiset
på Golfängarna
Nytt på finska

Vasta maahan tulleiden sijoittuminen Sundbybergiin
helpottuu
Monet vasta maahan tulleet
eivät ole tienneet, minkä
tahon puoleen heidän tulisi
kääntyä eri kysymyksissä.
Huhtikuusta lähtien he saavat kaiken tarvitsemansa
tiedon samasta paikasta,
Hallonbergenin kirjaston vastaanottokeskuksesta. Vastaanottokeskus on tarkoitettu
kaikille vasta maahan tulleille
iästä ja syystä riippumatta.
Sinne saapuu pakolaisia, työvoimasiirtolaisia ja ulkomaisia
opiskelijoita. Keskus auttaa
esimerkiksi taloutta, työtä,
koulutusta, yhdistyselämää ja
vanhempaintukea koskevissa
kysymyksissä. Tavoitteena
on vasta maahan tulleiden
sijoittumisen helpottaminen
ja tehostaminen.

På Sundbybergs nya utegym finns möjlighet att träna hela
kroppen, oavsett ambitionsnivå.

Storstockholms häftigaste utegym? Ja, det nya gymmet på Golfängarna kommer nog
kunna aspirera på den titeln. Här kommer bland annat en 2 x 24 meter lång ”monkey bar”
att finnas för armgång och en särskilt tillgänglighetsanpassad yta för besökare med funktionsvariationer. Gymmet invigs formellt i maj men smygöppnar redan nu i mars.
Sommaren 2014 öppnade det befintliga utegymmet på Golfängarna. Det
blev snabbt en uppskattad oas hos
sundbybergarna och kommunen utökar
därför nu utbudet av träningsredskap,
utifrån bland annat inkomna medborgarförslag.
– Vi behåller den befintliga träningsutrustningen men har bytt placering
på stationerna. Vi har också byggt en
cykelparkering och installerat ny
belysning, något som våra medborgare
har efterfrågat, säger projektledare
Mari Boussard Allvise.
Men framför allt har gymmet vuxit;
bland annat kommer det att finnas en
särskilt tillgänglighetsanpassad yta
med tre stationer.
– Det innebär att de som exempelvis
sitter i rullstol kan träna tillsammans

med alla andra på samma villkor, vilket
känns jättekul.
Bland övriga nyheter finns ett multiredskap för träning av olika kroppsdelar,
ett ”battle rope” för träning av rygg
och armar samt en 2 x 24 meter lång
”monkey bar” där flera personer kan gå
armgång samtidigt.
– Den är en jätteutmaning för de som
vill träna extra mycket. Sundbybergarna
är fysiskt aktiva och det vill vi uppmuntra,
säger Mari Boussard Allvise.
Gymmet är öppet dygnet runt och
tillgängligt för alla medborgare, även
om de allra yngsta inte bör lämnas
ensamma här.
– Vid varje redskap finns en informationstavla som visar hur det fungerar
så det behövs inga förkunskaper, det är
bara att köra igång.

Nya kurser, nya dansstilar
Kulturskolan har startat flera nya danskurser i vår och
det finns fortfarande platser kvar för både nybörjare
och de som vill fortsätta att utveckla sitt dansande.
Vårens kursutbud innefattar bland annat modern dans,
commercial jazz, streetdance, breaking, balett och
musikaldans. För anmälan och mer information om
kulturskolans samtliga kurser, se sundbyberg.se.

Det här kommer att finnas på
utegymmet:
•

Skihopper

•

Airwalker

•

Handbike (rullstolsanpassad)

•

Pull up (rullstolsanpassad)

•

Power push (rullstolsanpassad)

•

Magnetic bells, suspension
trainer, multinet link

•

Tre skivstänger med olika vikter

•

Battle rope

•

Monkey bar, 2 x 24 meter

Koko kulttuuri- ja
vapaa-ajantoimi on
hlbt-sertifioitu
Sundbyberg on pitkään ollut
osallistamisen edelläkävijä
seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä riippumatta. Hallonbergenin kirjasto oli Ruotsin
ensimmäinen hlbt-sertifioitu
kirjasto, ja sama koskee
uimahallia. Nyt kaupunki
on ottanut uuden askeleen
sertifioimalla koko kulttuuri- ja vapaa-ajantoimen. Sitä
juhlittiin hienosti 14. helmikuuta, jolloin monissa toimintapisteissä pidettiin avoimien
ovien päivä.
Kulttuurikalenteri täynnä
monenlaista tarjontaa
Lapsi tai aikuinen, osallistuja tai yleisö – ei väliä.
Kevään kulttuuritarjonta
Sundbybergissä sisältää
laajan kirjon. Kaupunki saa
viime vuosien tapaan tukea
Ruotsin kulttuurineuvostolta kulttuurin levittämiseksi
uusille kohderyhmille. Suurin
piirtein koko tarjonta on
ilmaista.
– Toimintaa järjestetään
sekä Kulttuurikeskuksessa,
monitoimitalossa (Allaktivitetshuset), kirjastoissa, kouluissa ja äskettäin avatussa
säterissä. Tänä vuonna koko
ohjelma on myös koostettu
yhteen, ettei keneltäkään jää
jokin ohjelmakohta huomaamatta, Sundbybergin
kaupungin kulttuuripäällikkö
Sofie Aspeqvist summaa.

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

Brett utbud i fullspäckad kulturkalender

FOTO: XXXXXXXXXXXX

Barn eller vuxen, deltagare eller publik, det spelar ingen roll. Vårens kulturutbud
i Sundbyberg omfattar det mesta. Och i stort sett allt är gratis.
– Vi har aktiviteter på Kulturcentrum, Allaktivitetshuset, biblioteken, skolorna och det nyöppnade säteriet. I år finns dessutom allt samlat i ett gemensamt
program så att ingen ska behöva missa något, säger Sofie Aspeqvist, kulturchef
på Sundbybergs stad.
Sundbybergs stads kulturprogram för
våren är fullspäckat med aktiviteter för
alla. Och liksom de två senaste åren får
staden bidrag från statens kulturråd
för göra kulturen tillgänglig för nya
målgrupper.
– Bidraget gör att vi kan fortsätta
med de populära cirkusgrupper som vi
drog igång ifjol, liksom med den öppna
kursen ”Ung konst” på Allaktivitetshuset för de som inte fyllt 15. En annan
uppskattad aktivitet som pengarna
bidrar till är ”fredagsfunk” på Kulturcentrum för unga med funktionsvariation.

Kulturrådspengarna finansierar även
en introduktion i musik, rytmik och
sång på flera förskolor i Rissne. Och
gemensamt för alla dessa aktiviteter är
att de är gratis, säger Sofie Aspeqvist.
Populära satsningar som återkommer
är skapandeverksamheten för de yngre
barnen, författarbesöken och utställningarna på biblioteken samt barnteatern på lördagar i Kulturcentrum.
– En nyhet som smygtestades i
höstas är att kulturskolan i vår håller
dansverksamhet ute på skolorna, direkt
efter skolans slut. Det underlättar

Ny paviljong invigd i Ör
I slutet av januari invigde fastighetsbolaget Folkhem en ny paviljong,
där de informerar löpande om det nya kvarter helt i trä som Folkhem
bygger vid Örsvängen. Paviljongen går även att boka av föreningar
och andra som vill hålla öppna aktiviteter för de boende och besökare
i Ör. Tanken är att den ska fungera som ett vardagsrum att samlas och
trivas i under byggperioden.

vardagen mycket när barnen inte behöver
bli hämtade utan kan gå dit själva, så
detta har varit efterfrågat.
Kulturskolans verksamhet består
av flera delar där kursverksamheten,
som vänder sig till alla barn och
unga i Sundbyberg och Solna, har en
terminskostnad medan den öppna
verksamheten Aggregat och den stora
satsningen el Sistema på Grönkullaskolan är gratis.
– Utöver detta är det bara enstaka
barnteaterföreställningar som kostar
något, och då pratar vi om ett inträde

på 40 kronor. Det är nog få kommuner
i Storstockholm som kan matcha detta.
I år har staden satt ihop en gemensam kalender för alla kulturaktiviteter
under våren, oavsett plats och
arrangör. Och det händer saker nästan
varje dag.
– Genom att samla ihop utbudet får
man en bättre överblick. Och förhoppningen är att sundbybergarna ska bli
inspirerade att besöka någon aktivitet
som de tidigare inte har testat, säger
Sofie Aspeqvist.

