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Frågor

Frågor i turkos finns bara under en 
period på sommaren. Bortse från frågan 
om det inte går att besvara den

Cykelväg

Rekommenderad cykelväg i blandtrafik
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Cykelväg

Rekommenderad cykelväg i blandtrafik

Trampa i  
Sundbyberg

Under sommaren har du möjlighet att vara med i  

Trampa i Sundbyberg som är Sundbybergs stads gång-  

och cykelorientering. De olika frågorna leder dig runt om  

i staden och du får upptäcka parker, utegym, tillfälliga  

sommaraktiviteter och mycket mer. Kanske får du lära dig  

något nytt om vad som finns och händer i Sundbyberg? 

Fyll i svaren på sundbyberg.se/trampaisundbyberg senast 30/9. 

Det finns möjlighet att vinna presentkort på SF Anytime.

Skanna QR-koden för 
 att komma till frågorna.
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1. I staden avsätts en viss del av investeringspengarna 
vid exploatering till konstnärlig gestaltning vilket 
syns runt om i staden. Vid trappen upp från Lands-
vägen 33–35 till Gjuteribacken finns en skulptur i trä. 
Vad föreställer den?

2. I Sundbyberg brukar vi använda gröna utemöbler 
i våra parker, men i Tuvanparken har möblerna en 
annan färg. Vilken?

3. I närheten av biblioteket på Esplanaden finns en 
cykelparkering som har siluetten av en bil. Ytan 
motsvarar en billängd. Hur många cyklar får plats på 
den ytan? 

4. I staden har vi olika teman i många av våra lekplatser. 
I Lodets lekplats är temat fåglar. Ge exempel på vilka 
fåglar som finns gestaltade i lekplatsen.

5. I Sundbyberg byggs det en hel del och vi får en tätare 
stad. Vi försöker att bevara så mycket grönska som 
möjligt när vi planerar. Ett stort träd finns bevarat i 
korsningen Kavallerivägen-Rissneleden. Vilket typ av 
träd? 

6. Längs Rissneleden och på Kavallerivägen har några 
av våra parkeringsplatser gjorts om till matplatser 
och boplatser för en viss djurart. Vilken? 

7. Under sommaren finns det en poesivägg I Rissne centrum. 
Ta dig till den, skriv några poetiska rader, ta en bild 
och bifoga den i frågeformuläret på webben.  

8. I Stora Ursvik finns en park på en bergsknalle som 
man kan ta sig till från Marieborgsgatan och från 
Oxenstiernas allé. Vilken färg är det på möblerna i 
parken?

9. På Marieborgsgatan i Ursvik vid Älvkvarnsskolan har 
staden gjort en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Det 
är en skylt med lampor som blinkar om någon kör för 
fort. Med vilken sorts energi drivs lamporna?

10. Ursviks motionsområde är ett stort grönområde där 
det finns flera olika springspår och även mountain-
bikespår. Förr i tiden användes marken vid motions-
spårens start till något annat, vad? Informationstavla 
finns vid starten. 

11. Det ska vara enkelt att kombinera olika färdmedel. 
Vid Brotorps busshållplats har vi gjort om några 
parkeringsplatser till något annat. Vad?

12. I staden räknar vi cyklister på sex platser. Två platser 
är synliga, men de andra kanske inte märks för den 
som passerar. En av dessa ”osynliga” platser finns 
på gång- och cykelvägen mellan Örskolan och base-
bollplanen. Titta på gång- och cykelvägen och se om 
du kan hitta platsen. Hur ser det ut där cyklisterna 
räknas?

13. I staden arbetar vi med tillgänglighet för alla oavsett 
funktionsförmåga. Det gör vi till exempel vid våra 
busshållplatser. Hur visas det vid Hallonbergens buss-
hållplats på Örsvängen? 

14. På Golfängarna ligger ett av stadens uppskattade 
utegym. Där finns det en ovanligt lång Monkey Bar. 
Hur många armtag blir det om du använder alla 
pinnar och klarar hela banan?

15. På Golfängarna och på Rissne ängar kommer det från 
början av juni till slutet av september finnas möjlighet 
att spela olika spel. Det är ett samarbete mellan 
Sundbybergs stad och en landskapsarkitektstudent. 
Syftet är att skapa spännande upplevelser som akti-
verar människor som passerar och passar alla åldrar. 
Vilka spel finns där?

16. Vi arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerhe-
ten. Vid Duvboskolan har vi gjort åtgärder för att 
göra platsen mer tydlig och trafiksäker. En åtgärd var 
att enkelrikta Alms väg förbi skolan. Innan åtgärden 
genomfördes var Alms väg vid Duvboskolans entré 
en otydlig plats där föräldrar hämtade/lämnade sina 
barn där det ansågs lämpligast för stunden. Enkel-
riktningen möjliggjorde även att vi fick plats med en 
gångbana. Åt vilket håll är sträckan enkelriktad?

17. På två platser i staden, på Vackra vägen och på Ur-
sviksvägen vid Lötsjön, har vi automatiska cykelräk-
nare där det syns hur många som passerar. Ta dig till 
en av dessa och skriv ner hur många cyklister som har 
passerat under dagen. 

18. En ny cykelbana har nyligen ställts i ordning på 
Rosengatan. Cykelbanan är en av få kopplingar som 
binder ihop Sturegatan och Tulegatan för cyklis-
ter. Nedanför Sundbybergs kyrka finns även en av 
stadens litteraturskyltar uppställda. Vilken bok är det 
citatet kommer ifrån?


