Social handlingsplan
Ör centrum

1

Innehållsförteckning

1.

Bakgrund ..............................................................................................................................................................

3

Syfte med handlingsplanen .................................................................................................................

3

Social hållbarhet på Folkhem .............................................................................................................

4

2.

3.

Om Ör centrum ......................................................................................................................................

5

Hur den fysiska gestaltningen bidrar till den sociala hållbarheten .........................................................

6

Den fysiska gestaltningen ska vara inbjudande och stärka en tydlig identitet för platsen .....

6

Paviljongen som central del av den sociala handlingsplanen .....................................................

7

Trygghet och social hållbarhet är två sidor av samma mynt ........................................................

8

Målområden och aktiviteter ................................................................................................................

9

Projektet ur de boendes perspektiv ....................................................................................................

9

				De fyra målområdena

...............................................................................................................

Äldre .........................................................................................................................................................

4.

9
10

Barn ...........................................................................................................................................................

11

Möten .......................................................................................................................................................

11

Företagande och arbetsplatser ..........................................................................................................

12

Genomförande ...................................................................................................................................................

13

Projektparter och ansvarsfördelning ...................................................................................................

13

Tidplan ......................................................................................................................................................

14

Form, styrning och uppföljning ............................................................................................................

15

5. 			

Bilaga 1: Aktivitetsplan .......................................................................................................................

16

2

1. Bakgrund
Syfte med handlingsplanen
Sundbyberg förtätar och Ör ska få fler bostäder. När man
bygger nytt ska det alltid leda till en förbättring av det
som finns. Varje investering i att bygga nytt ska leda till en
förbättring av det som finns sedan tidigare. Att öka den
sociala hållbarheten är en av tre prioriterade punkter vid
stadsbyggnad för Sundbybergs stad. Denna handlingsplan
har som syfte att säkerställa långsiktigt god social hållbarhet
i Ör centrum. Handlingsplanen utgår från dokumentet
Anvisningar social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt
Hallonbergen/Ör. Fokus för denna sociala handlingsplan
ligger på följande frågeställningar:
Hur bidrar projektets fysiska gestaltning
innehåll till ökad social hållbarhet?
Hur bidrar byggherren till ökad social hållbarhet
i Hallonbergen-Ör, nu och på längre sikt?
Hållbarhet är ett komplext begrepp och social hållbarhet har
många delar. Vi lyfter fram tre ambitioner: att ta hänsyn till
olika gruppers behov i den fysiska miljön; att ge möjligheter
för nuvarande och framtida invånare och besökare att mötas
och trivas inom området, och att skapa gemenskap mellan
människor med olika socio-ekonomisk bakgrund.

”Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där
alla människor ges lika möjligheter utifrån skilda behov
och förutsättningar.”
(källa: Sundbybergs översiktplan)
Förändringen som ligger framför oss – som både innebär
analyser av något befintligt, månader med ett delvis stängt
område under byggtiden, och till sist en ny byggnad med
gator och platser – ska samspela med närområdet och
berika det jämfört med idag.
En lyhördhet för platsen och en respekt för dem som
använder området i dag ska ligga till grund för alla initiativ
för att utveckla den sociala hållbarheten.
Handlingsplanen är ett levande dokument som utvecklas
under projektets gång av Folkhem (byggherre) och
Arkitema Architects (landskaps- och byggnadsarkitekter) i
nära samarbete med Sundbybergs stad. Arbetet med de
sociala insatserna pågår genom hela projektet; från tidiga
skeden med detaljplan och samråd, genom byggskedet till
slutförande och ibruktagande. Aktiviteter och engagemang
som påbörjas under dessa skeden ska också ha en naturlig
fortsättning efter ibruktagande. I lokalsamhället ska olika
parter ges möjlighet att jobba vidare med frågorna.
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Social hållbarhet på Folkhem
Folkhem bygger bara hus i trä. Det kommande huset i
Ör är en del av ett ökande intresse för trä, som tog sin
början 1994 när modernare byggregler gjorde det möjligt
att bygga höga hus i trä. Fördelarna med att använda
trä i stället för betong och stål är många, från minskad
klimatpåverkan och lättare transporthantering till tydligt
märkbara vinster för närområdet i form av kortare, tystare
byggtid. Lättare, färre transporter ger mindre störning för
alla grannar. Dessutom ger trä ett behagligt, mjukt, tyst och
hälsosamt inomhusklimat.
Massivträhus är fortfarande ovanliga inslag i gatubilden,
byggnaderna kommer att var tydliga i sin utformning och
bli ett vackert tillskott och sätta Ör på kartan i mångas
medvetande. Närområdet och de boende får något att
känna stolthet över.
Hållbarhet är en helhetssyn, och Folkhems val att bygga
i trä främst grundar sig på miljömässiga och estetiska
ställningstaganden så följer alltså flera fördelar för den
sociala hållbarheten: En byggtid med mindre negativ
påverkan för de som redan bor här, väl inflyttad är det tyst
när man sover, och man känner stolthet över något gemensamt. Inte minst det sistnämnda är viktigt för det sociala
livet och folks mentala hälsa: att känna sig delaktig i något
större, en strävan tillsammans med andra mot något positivt.

”Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar klimatpåverkan
och jobb skapas i hela Sverige”
			
(Regeringsförklaringen 2017)
Att sprida kunskap om träbyggande och berätta vad
människor kan göra som är positivt för klimatet kommer vara
en central del i Folkhems engagemang i området. Se mer i
avsnittet om paviljongen.
Folkhem, Veidekke och Rikshem kommer att samverka med
Talangakademin tillsammans med andra byggaktörer i
Sundbyberg, med syfte att skapa nya jobb i områden där
arbetslösheten är hög. Se mer i avsnittet om målområdet
företagande och arbetsplatser.
Under byggtiden kommer området delvis vara avstängt där
man idag kan röra sig fritt. Folkhem har som har som mål
att genomföra trygghetsbesiktningar av byggetableringen
med fokus på de förbipasserandes trygghet. Belysning och
skyltning för de som passerar förbi byggarbetsplatsen ska
vara genomtänkt. Avgränsningen ska minimera prång och
dolda hörn. Den positiva sociala kontrollen ska främjas
genom att de som är involverade berättar för närområdet
vad som händer och vilka som kan antas röra sig här med
ärende till byggprojektet.
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Om Ör centrum
Stadsplanemässigt har det inte hänt särskilt mycket i Ör sedan
bostadsområdet byggdes vid mitten av 1960-talet, och idag
eftersträvar man en balans mellan upplåtelseformer och
lägenhetstyper. Det är en relativt god blandning av både
bostadsformer och invånare i Ör, med lite fler stora lägenheter
än vad som är vanligt i bostadsområden från denna tid. Men
det finns ett behov av bostäder med god tillgänglighet som
passar när man blir äldre.
Fler verksamheter och närservice är eftersträvansvärt, dels
för att komma till gagn för de boende, och dels för att
blandade funktioner ger mer liv åt området hela dygnet.
Här är de offentliga rummen viktiga för att ge stadskänsla
och signalera att området är ”öppet” och åtkomligt.

Annars är grönskan och naturinslagen det mest påtagliga
i Ör: skogspartier, golfängarna och grönområden vid
Råstasjön och Lötsjön; unik stadsnära natur för rekreation
och fritid. Närmaste service, handel och tunnelbana finns i
Hallonbergen, ca 500 meter åt nordväst. Handlingsplanen
behandlar ett kvarter, men kvarteret ligger i en större helhet.
Kopplingar till det befintliga – både det fysiska och bildliga
– ska studeras, väljas ut, förstärkas eller skapas. Detta ska
göras även under byggtiden.

Örskolan är just nu i en byggprocess, och eleverna går i
tillfälliga lokaler. När den nya skolan står färdig kommer
kvarterets stråk ligga i en förlängning av skolans stråk. Andra
nära samband för kvarteret är förskolan Blåklockan och
bostäder i form av låghuslängor eller punkthus i gult tegel.
Ör centrum har idag en byggnad med verksamheter som
ska rivas och ge plats åt det nya bostadshuset.

I det första skedet kommer Folkhems åtaganden för
socialt hållbart stadsbyggande vara att paviljongen blir
en mötesplats för nya och gamla invånare i Ör. Den
blir en social kontaktyta där en aktivitetsplan ytterligare
stärker gemenskap och lokala nätverk (se bilaga). Vid ett
senare skede kommer byggherrens bidrag till den sociala
hållbarheten att vara det trivsamma stadsrummet kring och
mellan byggnaderna. Detta tillsammans med att byggnaden
rymmer sådant som behövs i området - blandade
upplåtelseformer i kvarteret som helhet, bostäder för äldre,
arbetsplatser, verksamheter i bottenplan - gör att projektet
samspelar med närområdet på ett långsiktigt hållbart sätt.

Busshållplatsen och Örsvängen ska ändras något jämfört
med idag. Sambanden och gångvägarna ska förstärkas.

Behovet av att fortsätta koordinerade aktiviteter utreds under
projektets gång.

5

2. Hur den fysiska gestaltningen bidrar till den sociala hållbarheten
Den fysiska gestaltningen ska vara inbjudande
och stärka en tydlig identitet till platsen
Om människor känner sig välkomna, blir platsen mer
blandad och jämlik. En tydlighet i byggnader och platser
ger en förståelse för vad man får göra där, och det är
lättare att känna sig hemma. En stark, egen identitet hos
byggnaden ökar stoltheten för närområdet.

Också gården kommer att ge fler mötesplatser: sittplatser
med olika karaktär, gröna rum som inbjuder till olika
aktiviteter, gröna ytor på gård och tak som ger utsikt.
Gemensamma rum i staden ska vara tydliga och inte ge
känsla av ”ingenmansland” eller överblivna ytor.

Genom att välja trä som material blir byggnaden i Ör
centrum ett unikt projekt. Folkhem vill berätta om detta val,
och om fördelarna med att bygga med trä för hälsa, miljö
och kretslopp.

”Ökad trygghet och en mångfald av naturliga
mötesplatser bidrar till en levande miljö och jämlik
användning av staden och dess utbud.”
		
(källa: Sundbybergs översiktplan)

Verksamheterna i den nya byggnaden kommer att ge fler
mötesplatser. I nuläget finns potential för följande funktioner:
kafé, restaurang, cykelverkstad, ett gemensamt bibliotek
och ett närlivs. Tvättstugan har ett stort glasparti, och liksom
restaurangen vänder den sig mot gården. Terrasserna på
olika höjder ger visuell kontakt mellan de boende och
gatan.

Gården inom kvarteret skall öppen och tillgänglig för
alla. Olika gruppers behov ska tillgodoses genom de
varierade rummen. Dialog kommer att hållas med människor
i närområde för att uppnå lokal förankring. Förslag på
gestaltningen av närområdet ska presenteras för medlemmar i
pensionärsorganisationerna och liknande grupper, och deras
åsikter och önskemål ska beaktas i vidare formgivning och val.

+18,5

5,75
BUTIK/LOKAL

RESTAURANG/MATSAL
ÄLDREBOENDE + MELLANBOENDE

GEMENSAMHETSLOKALER
ÄLDREBOENDE + MELLANBOENDE

LIVSMEDELSBUTIK
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Paviljongen som central del
av den sociala handlingsplanen
Paviljongen blir en central del av stadsutvecklings-projektet
innan byggskedet. En aktivitetsplan där paviljongen
är utgångpunkten är huvudfokus för den sociala
handlingsplanens första fas. Syftet med paviljongen är att:

Byggnaden är en vidareutveckling av den svenska
paviljongen i arkitekturbiennalen i Venedig 2018, ritad
av arkitektkontoret In Praise of Shadows tillsammans
med Folkhem.

• Bli en mötesplats för dem i närområdet och en
knutpunkt för olika aktiviteter

Paviljongen är tillgänglig för alla och möjlig att använda
året runt på initiativ av människor i närområdet. För att
den ska bli en aktiv plats är det angeläget att det finns en
paviljongsvärd, anställd av Rikshem, som är kontaktperson.
Denna person kommer också vara en slags guide när
aktivitetsplanen ska sättas igång. Målet är att människor
inspireras till att använda paviljongen till en uppsjö av nya
aktiviteter, där bra fysiska ramar saknas idag.

• Den blir också en symbol för att något nytt ska hända
• Ge rum åt utställningar om trä och klimat
• Presentera stadsutvecklingsprojektet i Ör centrum
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Trygghet och social hållbarhet
är två sidor av samma mynt
Trygghet är grunden för en mängd av positiva möjligheter
för människor. I en trygg stad rör sig människor fritt
och självständigt och har förtroende och tillit till sina
medmänniskor. Man känner att andra skulle hjälpa en om
det behövs. Man känner igen sig och kan avläsa platsen.
Det sociala livet i ett område blir hållbart när en mångfald
av människor bidrar med liv under olika tider på dygnet
och året, och när de känner en outtalad överenskommelse
med andra människor om att man vill varandra väl och visar
respekt.
Trygghet kan till viss del skapas av den fysiska
gestaltningen, och Sundbybergs stad planerar alltid med
ett trygghetsperspektiv. I Ör centrum är det lämpligt att
hämta kunskap från BoTryggt05 och prioritera de offentliga
rummen (gångstråk och platser) och entréerna. Utemiljön
i närområdet ska underhållas väl, med i första hand säkra
gångvägar och stråk som är överblickbara, belysning och
papperskorgar.
En trygghetsvandring enligt metod från BoTryggt kan bli

aktuell, och koordineras i så fall med kommunen.
Trygghet upprätthålls sedan av det sociala livet: en positiv
social kontroll. Alla initiativ som baseras på positiva
kopplingar mellan människor, engagemang och en
kontinuitet i aktiviteter, ökar tryggheten. Andra aspekter
som ökad trygghet har positivt inflytande över är hälsa och
välbefinnande, tillgång till rekreation, kultur, idrott, fritidsliv
och jämlikhet och delaktighet.
”Staden Sundbyberg ska ge förutsättningar för att alla ska
uppleva trygghet hela livet.”
(källa: Sundbybergs översiktplan)
Fokus på trygghet under byggtid ligger på arbetsmiljö,
kontroll över skadegörelse, omsorg vid utformningen av
mellanrum som inte är färdiga men som måste användas
som gångstråk ändå.
Ett belysningsprogram ska utformas till Ör centrum, där
belysning är med som gestaltande verktyg. En samordning
ska ske mellan projektörer och kommunens tekniska
förvaltning.
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3. Målområden och aktiviteter
Projektet ur de boendes perspektiv
För invånarna är projektet en upplevelse som förändrar
den miljö de känner till. Projektet sträcker sig över flera
år och det gäller att anpassa kommunikationen efter de
olika projektskedena. Paviljongen blir en kontaktyta där
stadsbyggnadsprojektet kan presenteras. Målet är att ge de
som berörs av projektet möjlighet dels få information, dels att
påverka så att följande positiva kedja inträffar:

information > dialog > inflytande > engagemang >
gemenskap > trygghet.
Dialog med berörda måste inkludera återkoppling.
Både när det gäller aktiviteter och information ska det
klargöras vem som håller i stafettpinnen och har ansvar för
överlämning genom projektets olika faser.

De fyra målområdena
I den sociala hållbarhetsplanen för Ör centrum har följande
målområden valts ut som extra viktiga:

Nedan beskrivs varje målområde, med planerade
aktiviteter, initiativ eller samarbeten.
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Äldre
Närområdet behöver fler bostäder för äldre, och den
nya byggnaden kommer att ge detta i form av både
äldreboende och mellanboende. Ett nära samarbete med
pensionärsrådet och olika lokala nätverk för äldre ska
upprätthållas, där paviljongen förhoppningsvis kommer bli
en väl använd mötesplats.
På lång sikt finns möjlighet till synergier mellan äldre och
barn, t ex. samarbete med förskolan.

Önskade samarbeten:
• Pensionärsrådet, Handslaget
• Gubbverkstan
• Handslaget
• Röda korset i Sundbyberg
• Kommunens två träffpunkter i Hallonbergen och i
centralamSundbyberg
• Äldre utanför föreningsverksamheter, lösa nätverk

Barn
Paviljongens aktivitetsplan har stort fokus på trivselskapande
familjeaktiviteter och roliga saker för barn. Kontakt till
förskolan, skolan och föräldragrupper kommer att prioriteras
i paviljongen, så att de förhoppningsvis kommer att använda
den på eget initiativ.
Utemiljön kommer ha ett barnperspektiv med många
varierade uterum att upptäcka.
Önskade samarbeten:
• Örskolans elever går i tillfälliga lokaler vid tennishallen
men skolan kommer byggas upp på sitt gamla läge, i
förlängningen av Ör centrum, och eleverna blir med stor
sannolikhet frekventa användare av platsen. Informera
Örskolan om stadsbyggnadsprojektet. Fråga om det finns en
föräldraförening som också bör få information.

• Förskolan Blåklockan – ta kontakt med verksamhetschefen
och ställ frågan om de är intresserade av ett samarbete
inom temat träbyggande inom sin pedagogik. De skulle
kunna få små byggklossar och bjudas in till paviljongen och
bygga egna modeller av trähus, eller gå på trädletarjakt i
närområdet. En annan möjlighet är att barnen kan få komma
på studiebesök till byggarbetsplatsen och kanske provsitta
i grävmaskinen. Informera personalen om vad som händer
i detta byggprojekt och när det kan störa med buller och
transporter.
• Aggregat – de lite äldre barnen och ungdomarna från
kommunens kulturverksamhet i Hallon-bergen kan ha
glädje av paviljongen som mötesplats för kreativt skapande
eller mindre utställningar. De kan också involveras som
medskapare i aktiviteter för andra målgrupper, vilket kan ge
en lokal förankring mellan åldersgrupper.
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Möten
Projektet ska bidra till att skapa möten mellan alla
användargrupper i området genom att ta hänsyn till olika
behov. Det ska skapa goda förutsättningar för en trivsam
boendemiljö. Att ha kontaktytor och nå ut till många ger
goda möjligheter att informera om vad som händer.
Paviljongen ger de fysiska ramarna för möten innan
byggtiden.
I den färdiga byggnaden kommer sedan ett flertal
nya mötesytor att finnas: mellan äldreboende och
mellanboende, bostadsrättsinnehavarna sinsemellan
på deras gemensamma terrasser, mellan de boende i
närområdet i restaurang/kafé, mellan de boende och
skolans elever i cykelverkstaden och mellan människor i
det offentliga rummet som får fler varierade uterum och
sittplatser.

Önskade samarbeten:
• Samverkan områdesutveckling
Hallonbergen-Ör
• Andra lokala föreningar, med fokus på kultur- och
fritidsföreningar. Fundera på om några blir extra berörda
av byggprojektet. Skapas någon verksamhetslokal som kan
vara användbar för föreningarna? Har vi något att erbjuda?
I vilken form ska det i så fall vara?
• Andra lokala nätverk som inte är organiserade som
förening, med fokus på barn och äldre. Berätta för dem
att paviljongen finns att låna. Föräldragrupper, unga tjejer,
spelnätverk, musikgrupper och band, bokklubbar, Sudukoentusiaster…

11

Företagande och arbetsplatser
Mål med detta målområde är att främja sysselsättning
på området och inspirera till företagsamhet, i den mån
det är möjligt inom ramen för projektet. Framförallt
kommer fokusen att ligga på Talangakademin som är
en del av utvecklingen av Hallonbergen-Ör.
Önskade samarbeten:
• Talangakademin är ett samarbete mellan Tillväxtverket och flera ledande fastighetsägare inom området.
Ambitionen med Talangakademin är att skapa nya
jobb i utanförskapsområden med hög arbetslöshet.
Folkhem söker ett samarbete med Talangakademien
som innehåller ett erbjudande att använda paviljongen
för akademiens aktiviteter.
• Verksamheter som deltar i projektet kommer också
att erbjuda praktikplatser till Örskolans elever, till exempel på arkitektkontoret Arkitema Architects.
• I ett längre perspektiv kommer den nya byggnaden

att skapa nya arbetsplatser inom kvarteret; äldreboende, kvartersvärd, restaurang, cykelverkstad och
närlivs.
• Paviljongen blir en möjlig plats för evenemang kring
företagande och starta eget-verksamhet.
• Dialog ska hållas med nuvarande lokala affärsidkare: ser de möjligheter i de nya lokalerna? Informera
och knyt kontakt. Fråga om deras behov framöver. Att
samma personer som bedriver verksamhet och redan
har ett nätverk på platsen kommer med i de nya formerna kan öka tryggheten för invånarna och bidra till att
det nya projektet förankras.
• Arbetsförmedlingen – ta kontakt med lokalkontoret i
Solna och berätta om de kommande arbetsplatserna,
både i byggprojektet och i de färdiga verksamheterna.
• Nyföretagarcentrum Solna Sundbyberg eller Företagarna Sundbyberg Ekerö.
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4. Genomförande
Projektparter och ansvarsfördelning
Nedan beskrivs kort roller och engagemang i den sociala
handlingsplanen för projektutvecklingen i Ör centrum.

Folkhem

Byggherre

- Huvudansvar och koordinering av sociala handlingsplanen.
- Anställning av paviljongsvärd
- Ansvar för utställningar i paviljongen
- Samarbete med Talangakademien.

Veidekke
Entreprenad

Entreprenör

- Praktikplatser genom internt strategiskt arbete
- Engagerande av hantverkare i den befintliga buggnaden
i produktion av delar till paviljongen
- Fokus på trygghet under byggskedet

Veidekke
Bostad

Utveckling av BRF

- Målgruppsanalys/inventering av befintligt bostadsbestånd.
- Marknadsföring av innehållet i aktivitetsplanen.

Rikshem

Ägare och förvaltare av
hus 1 & 3

- Förvaltar paviljongen och den befintliga byggnade.
Bistår med att låna ut faciliteter (vatten, wc) till paviljongen
från befintliga byggnaden.

Vårdoperatör

Vårdboendeoperatör

Möjligtvis följande:
Praktikplatser, arbetsplatser, aktiviteter med äldre, synergier med mellanboendet.

Sundbybergs
stad

Kommun, myndighet

Delprojektledare som bistår byggherren, vägleder om
social hållbarhet i Hallonbergen/Ör.

Arkitema
Architects

Landskaps- och byggnadsarkitekter

Praktikplatser, utformar förslag till den sociala handlingsplanen
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Tidplan
Den sociala handlingsplanen är uppdelad i tre faser:
1. En inledande fas från hösten 2018 genom 2019
som täcker detaljplaneskedet, samråd och tiden
innan byggstart.
2. Den andra fasen inträffar ungefär 2020-2022
under byggskedet och delvis inflyttning.
3. Fas tre fokuserar på inflyttning och kvarterets liv
efter byggskedet. Under denna fas säkerställs att
invånarna och brukarna fortsätter bygga vidare på
ett socialt hållbart Ör. Kontinuitet från de tidigare
faserna är ett nyckelord.
Planeringen av den sociala handlingsplanen har
påbörjats under våren 2018, och en första version är
klar 2018-10-03 där fokus ligger på det närmaste året.
Paviljongen kommer stå klar i januari 2019. En aktivitetsplan för paviljongen presenterar återkommande händelser under 2019. Framöver kan nya initiativ inarbetas
i handlingsplanen, anpassat till efterfrågan.
Paviljongen får användas av boende i Ör och andra
intresserade enligt riktlinjer och villkor som Rikshem tar
fram. Paviljongen har ett tillfälligt bygglov på ett år.

Paviljongen flyttas till annan plats vid färdig detaljplan,
allra senast våren 2020. När byggprojektet påbörjas
är tanken idag att paviljongen ska flyttas, men detta får
utvärderas innan beslut tas.
I tiden efter paviljongen är tanken att projektets hemsida fortsätter att informera om byggprojektets skeden.
När byggnaden är färdig i Ör centrum ska den sociala
handlingsplanen utvärderas och nästa steg (fas 3) ska
formuleras närmare.
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Form, styrning och uppföljning
Arbetet för ett socialt hållbart Ör förutsätter ett gott samarbete och koordinering mellan ett flertal parter inklusive en dialog med invånare och näringsliv. Någon från
byggherre- eller förvaltarsidan måste återkommande
vara på plats och knyta dessa kontakter.

Att någon från byggherre- eller förvaltarsidan finns på
plats i närområdet och ger en kontinuitet är mycket
viktigt för den sociala hållbarheten. Att vinna förtroende
tar tid. En paviljongvärd under den första fasen, och
under de två senare faserna en kvartersvärd, skulle
ha en betydelsefull roll. Detta kan givetvis kombineras
med andra uppdrag – här är lyhördhet inför personliga
engagemang i närområdet viktigt.

Projektet i Ör centrum deltar i gruppen Samverkan
områdesutveckling Hallonbergen-Ör och ska löpande
koordinera handlingsplanen med Sundbybergs stad.
Likaså bör man löpande inarbeta övriga relevanta initiativ från kommunen. Redan nu i tidigt skede, eller under
samrådstiden, kan stadsdelsutvecklingen presenteras
i paviljongen med ambition att få kommentarer från
invånarna – tid och sätt koordineras med Sundbyberg
stad. Även kommunikationsavdelningen på kommunen
involveras för att nå ut med innehållet i handlingsplanen
och aktiviteterna.

ENTRÉ
ÄLDREBOENDE &
TRYGGHETSBOENDE

ENTRÉ
RESTAURANG

+

Det ska återkommande tas upp till diskussion hur initiativ
som stöttas i denna handlingsplan kan leva vidare efter
ibruktagandet. Vilka förutsättningar behövs? Ska det
vara i en annan form? Vem har ägarskap?
En uppföljning av handlingsplanen ska göras under
2019 och därtill efter de två första faserna, och ett år
efter att alla verksamheter har varit igång.

+

+

+

CYKELVERKSTAD

+
CYKELRUM

+18.500

+

TERRASS PLAN 18
ÄLDREBOENDE

ENTRÉ LOKAL
TERRASS PLAN 16
ÄLDREBOENDE

+

ENTRÉ
ÄLDREBOENDE &
TRYGGHETSBOENDE
+18,50

ENTRÉ?

BIBLIOTEK

TR21

+
+
TRAPPHUS

SITTPLATSER
SOLIGT LÄGE

UTESERVERING

+

ENTRÉ
LIVSMEDELSBUTIK

SKOGSLUND MED LEK

+

SKOGSLUND

INFART
GARAGE

+

+

+

+
SKOGSLUND

+

SITTYTA

VATTENLEK

CAFÉ

SKOGSLUND MED LEK

TRAPPHUS

+

ÄNG UNDER EK

+

+
TERRASS PLAN 14
HYRESRÄTT

+

TVÄTTSTUGA

KVARTERSVÄRD

+
+

+

BRANDUPPSTÄLLNING?

MILJÖRUM

+

SITUATIONSPLAN
1:200/A3

TERRASS PLAN 18
BOSTADSRÄTT

BILPOOL

+

+

+

TERRASS PLAN 16
BOSTDSRÄTT

+
UPPSTÄLLNINGSPLATS SOPBIL
+
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5. Bilagor
Bilaga 1:
Aktivitetsplan 2019

Invigning av paviljongen
Syfte: att uppmärksamma närområdet och omgivningen
på att Ör har fått en unik liten träbyggnad som kan
användas som mötesplats och ge en ram för aktiviteter.
Ha en trevlig taklagsfest och berätta om varför träbyggande är angeläget för Ör och för världen.
Målområde: möten, företagande, äldre, barn
Målgrupp: alla i närområdet, kommunens tjänstemän
och politiker, alla deltagare i projektet, intresserade
från byggbranschen
Resurser: presentationsmaterial om projektet, vimplar/
skyltar, bubbel, snacks & tilltugg
Förberedelser: inköp av förtäring och engångsartiklar,
engångsduk till borduppdukning, soppåsar, kylning av
dryck. Annonseras genom samtliga kanaler.
När: Preliminärt datum 2019-01-25
Ansvarig: Folkhem Trä
Paviljongtema #01
Grillning
Syfte: att skapa en trivsam stämning kring paviljongen.
Eventuellt koordinera med information/presentationsmaterial/diskussion om samråd.
Målområde: möten, äldre, barn
Målgrupp: alla
Resurser: Pinnar, äpplen och deg till pinnbröd (eller
marshmallows). Bullar. Kaffe/varm choklad via en
inhyrd ”kaffecykel”.
Förberedelser: inköp av grill och grillkol, engångsartiklar, våtservetter, kokplatta, kastrull mm. Beställning av

kaffecykel. Sittplatser. Samordna eventuell information
om samråd med kommunen. Annonseras i närområdet, facebookgrupperna och äldrerådet, skolan och
förskolan, i trappuppgångar och på hemsidan
När: Tre eftermiddagar i samma vecka; onsdag, torsdag och fredag kl 14-18
Ansvarig: Folkhem Trä
Paviljongtema #02
Klädbytardag
Syfte: När man kommer med ett plagg (som godkänns
som helt och rent) får man en kupong, som man kan
byta till ett valfritt plagg. Uppmuntra att lämna plagg
dagen innan, eller senast samma dag kl 11. Kläder
som inte väljs går till lokal välgörenhet, t ex Myrorna i
Sundbyberg. Överväg om klädbytardagen ska inriktas
mot ett tema (som barnkläder).
Målområde: möten, företagande, äldre, barn
Målgrupp: boende i närområdet
Resurser: I Paviljongen finns klädställ och trådgalgar.
Paviljongen står för gratis kaffe/varm choklad via en
inhyrd ”kaffecykel” alternativt småkakor och saft.
Förberedelser: kontakta lokal välgörenhet, t ex Myrorna i Sundbyberg. Låna klädställ och galgar. Inköp av
kuponger och förtäring. Kontakta föräldraföreningen
på Örskolan och förskolan. Annonseras i närområdet,
på Örskolan och förskolan, i trappuppgångar och på
hemsidan
När: En lördag kl 12-14 (inlämning lite före)
Ansvarig: Folkhem Trä
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Paviljongtema #03
Bygg en fågelholk
Syfte: Bygg eller måla en egen fågelholk, som sedan
sätts upp i närområdet. Många nya bostäder väntar,
och fåglarna ska också få nybyggen.
Målområde: möten, företagande, äldre, barn
Målgrupp: alla som är nyfikna, boende i närområdet
Resurser: Fågelholkar av olika sort som är förberedda,
trälim. Färg, penslar, skyddspapper.
Förberedelser: Bygga/beställa fågelholkarna. Undersök om de snickarkunniga i Gubbverkstan eller
Nätverk Ör vill hjälpa eller arrangera. Kontakta och
förankra hos Tekniska enheten på kommunen om holkarna ska sättas upp i naturreservat. Hör med Naturskyddsföreningens lokala avdelning om de vill vara
med eller ge råd. Inköp. Annonseras i närområdet,
facebookgrupperna och äldrerådet, i trappuppgångar
och på hemsidan
När: En lördag kl 11-15
Ansvarig: Folkhem Trä

får utbyte av varandras kunskap, kan byta frön och
sticklingar. För att stötta deltagandet får de engagerade planteringsjord gratis på återkommande gemensamma odlingsdagar. Detta kan knyta nätverk till den
framtida byggnaden, där de boende har gemensamma odlingsterrasser. Folkhem specialdesignar lådor av
trä för stadsodling, som pekar framåt mot byggnaden
som kommer till platsen.
Målområde: möten, företagande, äldre, barn
Målgrupp: alla som är intresserade av odling, boende
i närområdet
Resurser: Lådor för upphöjd plantering, planteringsjord,
vattenkannor, spadar, grepar, gödsel, vattenslang från
grannbyggnaden. Sittplatser.
Förberedelser: inköp. Bygga/beställa odlingslådorna.
Kontakta landskapsarkitekterna på stadens tekniska
enhet för att bolla idéer. Bjuda in inspiratörer från andra odlingsgemenskaper. Stötta nätverket i att planera
säsongen med allt från gödsling till skördefest. Annonseras i närområdet, facebookgrupperna och äldrerådet, i trappuppgångar och på hemsidan
När: Löpande, med gemensam odlingsstart i mars/
april – skördefest i augusti
Ansvarig: Folkhem Trä
Paviljongtema #05
Utställning från Venedig

Paviljongtema #04
Odlingslådor
Syfte: Få igång ett nätverk som är intresserade av
stadsodling i Ör. Odlingslådor ställs ut i paviljongens
närhet och de med odlingsintresse kan ansöka om att
få så, odla och plantera i dem. Det skulle ge en frodig,
färgsprakande och levande inramning till paviljongen.
Nya möten skapas när man sköter sin låda och man

Syfte: Visa den svenska utställningen Plots, prints,
projections (curator: Ulrika Karlsson) från arkitekturbiennalen i Venedig 2018, som lyfter fram trä som byggnadsmaterial. Utställningen skapades till arkitektfirman
In Praise of Shadows’ och Folkhems paviljong, som kan
sägas vara en systerpaviljong till paviljongen som står
i Ör.
Målområde: möten, företagande, äldre, barn
Målgrupp: alla, konst- och designintresserade
Resurser: utställningen. Frukt, något att dricka. Upptryckta vykort
Förberedelser: eventuellt en vernissage. Presentera i
alla kanaler
När: april 2019
Ansvarig: Folkhem Trä
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Paviljongtema #06
Cykelverkstad
Syfte: att hjälpa folk att förbättra skicket på deras cykel,
lära ut metoder. Gratis eller subventionerat pris på
reparationer och upprustning. Under dagen kartläggs
intresset och användarunderlag för den eventuella
cykelverkstaden i kvarteret. Lokal cykelverkstadsföretagare kontaktas i mån av möjlighet.
Målområde: möten, företagande, barn
Målgrupp: alla, Örskolans elever
Resurser: inhyrd reparatör
Förberedelser: Hitta en lokal cykelverkstad som vill anlitas med fast lön. Lån av verktyg, luft, vatten. Annonseras
i närområdet, på Örskolan, i trappuppgångar och på
hemsidan
När: Tre eftermiddagar, onsdag, torsdag och fredag kl
14-18
Ansvarig: Folkhem Trä
Paviljongtema #07
Feriepraktik för ungdomar
Syfte: En nätverksträff för att undersöka intresset för sommarpraktik för gymnasieungdomar. Paviljongsvärden
kan ta emot sommarjobbare under en tre veckors lång
praktik. Paviljongsvärden kan få förstärkning med unga
trivselvärdar som hjälper med det dagliga eller punktinsatser efter eget initiativ. Exempelvis kan praktikanterna
arrangera fler händelser i paviljongen för barn under
sommarlovet.
Målområde: möten, företagande, barn
Målgrupp: unga i närområdet
Resurser: frukt, något att dricka
Förberedelser: Ta kontakt till representant från kommunen, https://www.sundbyberg.se/naringsliv-arbete/
jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-jobb/sommarjobb.
html och skolan. Inköp.
När: Inför sommarlovet, En eftermiddag kl 18-19
Ansvarig: Folkhem Trä, i samarbete med Sundbyberg
kommun
Paviljongtema #08
Musikpaviljong
Syfte: Att uppmuntra boende i närområdet att träffas
och använda paviljongen för att öva musik

Målområde: möten, äldre, barn
Målgrupp: de i närområdet som spelar eller sjunger
och vill träffa likasinnade
Resurser: kaffe, vatten, mackor, fikabröd
Förberedelser: Höra med de intresserade om det
behövs förstärkare, notställ etc. Inköp. Annonseras i
närområdet, i trappuppgångar och på hemsidan
När: En eftermiddag kl 18.00–19.30, gärna återkommande
Ansvarig: Folkhem Trä
Paviljongtema #09
Loppis
Syfte: Försäljning av kläder och saker, saft och kakor.
Uppmuntra lokala nätverk att ”öka” loppisen med fler
händelser som ansiktsmålning, figurballonger, lotter
mm.
Målområde: möten, företagande, äldre, barn
Målgrupp: boende i närområdet
Resurser: kaffe/varm choklad via en inhyrd ”kaffecykel”. Bord. Eventuellt kan man engagera någon
som uppträder (kanske från Aggregats cirkuskurs eller
liknande): jonglering, akrobatik eller dansuppvisning,
som en trevlig händelse på loppisen.
Förberedelser: Bord längs gatan utanför paviljongen,
för dem som bokat plats innan. Kontakta lokala välgörenhetsorganisationer och hör om de har intresse i att
delta. Annonseras i närområdet, på Örskolan och förskolan, facebookgrupperna och äldrerådet, i trappuppgångar och på hemsidan
När: En söndag kl 10-15
Ansvarig: Folkhem Trä
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Paviljongtema #10
Inspireras till eget företagande
Syfte: Att uppmuntra eget företagande, rådge, inspirera, diskutera frågor om allt från marknadsföring till
bokföring. En representant från Nyföretagarcentrum
Solna Sundbyberg eller Företagarna Sundbyberg Ekerö bjuds in att prata. Visa att paviljongen finns här som
en skrivplats att låna.
Målområde: möten, företagande
Målgrupp: alla som är nyfikna, boende i närområdet
Resurser: frukt, mackor, vatten. Skrivpapper och pennor.
Förberedelser: Projektor, projektorduk. Inköp. Annonseras i närområdet, i trappuppgångar och på hemsidan
När: En eftermiddag kl 18.30–19.30
Ansvarig: Folkhem Trä

längs Lötsjön och Råstasjön med rikt fågelliv. Information och karta: https://naturkartan.se/en/halsansstig/
halsans-stig-sundbyberg
Målområde: möten, äldre
Målgrupp: boende i närområdet
Resurser: te och blåbärssoppa i paviljongen, bullar
Förberedelser: Kontakta Naturskyddsföreningens
lokalförening och hör om de vill vara med och arrangera en vandring. Nå rätt målgrupp, ”promenadtempo
med lite prat längs vägen” eller ”snabbare stavgångstempo”. Inköp, vattenkokare, kokplatta. Annonseras
i närområdet, facebookgrupperna och äldrerådet, i
trappuppgångar och på hemsidan
När: Eventuellt återkommande – både förmiddagar för
pensionärer och tidiga kvällar för alla.
Ansvarig: Folkhem Trä
Paviljongtema #12
Stickkafé

Paviljongtema #11
Vandring i den närmaste naturen
Syfte: Att skapa kontakt mellan dem som vill ha sällskap
på en promenad. Gemensam promenad på upp till
5 km. Samling vid paviljongen, där kan man låsa in
väskor eller annat. Avsked vid paviljongen, med te och
blåbärssoppa. Följer ”Hälsans stig” och grönområdet

Syfte: att skapa en mötesplats för dem med intresse
för handarbete. Uppmuntra att lära av andra och lära
ut det man själv kan. Här kan nätverk skapas till det
framtida äldre- eller mellanboendet, och de äldre som
bor i området idag får en mötesplats som är närmare
än Hallonbergen och i centrala Sundbyberg.
Målområde: möten, äldre
Målgrupp: boende i området
Resurser: Saxar. Te, kaffe, frukt, småkakor, vattenkokare,
tekanna.
Förberedelser: Inköp. Ta kontakt med Röda korsets
och kommunens träffpunkter i Hallonbergen och Allén
i Sundbyberg för råd och eventuellt samarbete. Låt det
inte krocka med deras aktiviteter. Annonseras i närområdet, facebookgrupperna och äldrerådet, i trappuppgångar och på hemsidan
När: En eftermiddag kl 13-15, gärna återkommande.
Ansvarig: Folkhem Trä
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