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SUNDBYBERG

Trygghetsvandring i Rissne lockade många

NYTT FRÅN

En så kallad trygghetsvandring genomfördes i Rissne den 11 november.  
Representanter från MTR, SL, Trygga Sverige och närpolisen deltog. Staden 
representerades av bland andra Förvaltaren, politiker, fältassistenter, säker-
hetschef samt stadsdirektören Helén Eriksson-Elf.

- Det var härligt att se att även boende gick med och delgav oss sina  

synpunkter och erfarenheter. Några var med hela vägen och några anslöt 
spontant, säger Helén Eriksson-Elf. Resultatet av vandringen är en lista över 
åtgärder som staden och andra berörda kommer att fokusera på för att skapa 
ökad trygghet i Rissne. I oktober genomfördes en liknande vandring i centrala 
Sundbyberg, och senare i år kommer det att anordnas en i Hallonberg.

Efter höstens val leds Sundbybergs stad  
numera av Socialdemokraterna, Vänsterpar-
tiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 
Och Jonas Nygren sitter kvar som kommun-
styrelsens ordförande.

Så vad tänker den nya ledningen satsa 
på de kommande fyra åren?

– Skolan har haft en positiv lokal utveck-
ling de senaste tre åren. Nu måste vi förstärka 
med fler lärare och mer resurser. Sedan måste 
vi se till att alla som kan arbeta får ett jobb, 
alternativt utbildning eller praktik som leder 
till jobb. Här är samarbetet mellan kommu-
nen och näringslivet oerhört viktigt, säger 
Jonas Nygren.

– Vi kommer att fortsätta bygga nya sko-
lor, små äldreboenden och satsa på mindre 
grupper i skolan och förskolan, säger Maria 
Bohman (KD). Vårt parti verkar för att barn 
och ungdomar får en innehållsrik fritid, våra 
gamla en meningsfull dag genom aktiviteter 
och våra barn en lugn tillvaro i våra förskolor.

Även Vänsterpartiet betonar vikten av att satsa 
på skolan:

– Det är i skolan som klassamhället 
grundläggs och det är här vi har chansen 
att ge alla barn, oavsett bakgrund, någor-
lunda liknande möjligheter i livet, säger 
Jesper Wiklund (V). Vi kommer även att 
vara väldigt engagerade i äldreomsorgen 
och i ett fortsatt byggande av fler och billi-
gare hyresrätter. Men viktigast av allt tror 
jag ändå är att vi på allvar börjar diskutera 
problemen med den groende rasismen i 
samhället. 

Centerpartiet betonar vikten av stads-
miljön:

– För oss är det viktigast att Sundby-
berg fortsätter att utvecklas till en ännu 
bättre stad också för oss som redan bor 
här. Därför vill vi satsa på kulturlyft i vår 
stadsmiljö, och också se till att trottoarer, 
gångbanor och cykelvägar blir bättre och 
säkrare, säger Stefan Bergström (C).

Japanloppis i  
Hallonbergen
Gillar du Japan, anime och 
manga? I så fall ska du skriva 
in fredagen den 12 december 
i din kalender. Då är det näm-
ligen dags för Japanloppis på 
Kulturcentrum i Hallonbergen. 
Det är Aggregat, Sundbybergs 
kulturverksamhet för unga, 
som bjuder in till en av Sveriges 
största marknader för japansk 
populärkultur. Samtidigt är 
det ett gyllene tillfälle för 
alla besökare att träffa andra 
Japanälskare.

Loppisen pågår från 17:00 till 
21:00. Gratis inträde.

Nya styret satsar på skolan

www.facebook.se/sundbyberg

Skola, jobb och de äldre, med fokus på den gröna miljösmarta omställningen. Det kommer 
Sundbybergs stads nya ledning satsa på under den kommande mandatperioden.

– I Sundbyberg ska livet vara bra och tryggt, oavsett ålder. Och kommunen ska bli ännu 
attraktivare för näringslivet, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).

Jesper Wiklund (V), Jonas Nygren (S), Maria Bohman (KD) och Stefan Bergström (C) ser fram emot att styra Sundbybergs stad tillsammans under den kommande mandatperioden. 

Fotograf: Jonas Borg

Uusi johto  
panostaa kouluun
Koulu, työpaikat ja ikäihmiset sekä vihreä, 
ympäristötietoinen muutos ovat osa-alueita, 
joihin Sundbybergin kaupungin uusi johto 
panostaa tulevana vaalikautena. Syksyn 
vaalien jälkeen Sundbybergiä johtavat sosiaa-
lidemokraatit, vasemmistopuolue, kristillis-
demokraatit ja keskustapuolue. Jonas Nygren 
jatkaa kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Sundbybergin kaupunki panostaa jat-
kossakin uusiin kouluihin ja pienimuotoisiin 
seniorien asumisyksikköihin. Tavoitteena vaa-
likaudella on, että kaikki, jotka voivat käydä 
työssä, saavat työpaikan tai vaihtoehtoisesti 
koulutusta tai harjoittelupaikan, joka auttaa 
heitä saamaan työtä. Toinen tärkeä prioriteet-
ti on kaupunkiympäristö jalkakäytävineen ja 
kävely- ja pyöräteineen.

Simhallen invigs  
i januari 
Den 31 januari nästa år slås 
portarna upp för Sundbybergs 
om- och utbyggda simhall.  
En inomhusbassäng för 
yngre barn, ett soldäck och en 
multibassäng med höj- och 
sänkbar botten är några av 
nyheterna. Det blir också en ny 
friskvårdsanläggning med gym 
och gruppträning. Utöver själva 
invigningsdagen den 31 januari,  
planeras en mängd aktiviteter 
under öppningsveckan.  
Mer information och  
program kommer att finnas  
på sundbyberg.se
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Adventskonsert i kyrkan. Torsdagen den  
4 december klockan 19:00 bjuder elever och 
lärare från Sundbybergs musikskola på advents- 
konsert i Sundbybergs kyrka. På programmet 
finns dessutom uruppförandet av det nyskrivna 
julkantatet ”Gloria”, komponerat av Armenohi 
Hakobyan, pianopedagog på Musikskolan.

Glöm inte att välja skola! Fram 
till 12 december kan alla föräldrar 
tillsammans med sina barn ansöka 
till förskoleklass eller årskurs 7 inför 
höstterminen 2015. Enklast är att söka 
genom kommunens e-tjänst. Läs mer 
på www.sundbyberg.se/skolval. 

Grön finansiering av  
Bananhuset Begreppet ”Gröna 
obligationer”  –  pengar som är öron-
märkta för miljövänliga investeringar 
– infördes av Världsbanken för några år 
sedan.

Nu blir Fastighets AB Förvaltaren 
Sveriges första allmännyttiga bostadsbo-
lag att ge ut en grön företagsobligation. 
Till att börja med kommer den pågående 
ombyggnaden av det välkända ”Banan-
huset” vid Sundbybergs torg finansieras 
på så sätt. Huset klassas som miljöbygg-
nad silver.

– Vi har ett stort ansvar att renovera, 
bygga om och bygga nytt på ett hållbart 
sätt som gynnar såväl miljön som hela 
Sundbybergs utveckling, säger Förvalta-
rens vd Anette Sand.

Bananhuset har 212 hyresrätter och ett 
20-tal kommersiella lokaler. Obligationer 
till ett värde av 400 miljoner kronor  
bjöds ut av Förvaltaren för försäljning 
den 2 oktober.

– Det finns ett stort intresse från 
investerare att köpa gröna obligationer 
och därmed kunna bidra till en bättre 
miljö. Vi har under lång tid arbetat med 
hållbarhet, och därför känns det naturligt 
att nu ge ut en grön företagsobligation, 
säger John Lindell, finansdirektör på 
Förvaltaren.

Fotnot: En obligation är ett räntebärande 
skuldebrev som intygar att innehavaren 
lånat ut pengar – i det här fallet till Förval-
taren. En grön obligation har en uttalad 
miljöhänsyn eller går till dedikerade 
investeringsprojekt i grön teknologi.

Sundbyberg inför trygg-
hetsringning Sundbybergs stad 
introducerar inom kort trygghetsring-
ning för att öka tryggheten för kommun-
invånare.

Syftet är att ingen ska behöva bli lig-
gande sjuk, skadad eller ensam hemma 
utan att kunna påkalla hjälp. 

Genom att ringa till en telefonsvarare 
varje dag innan ett visst klockslag och 
meddela att allt är väl kan man försäkra 
sig om att det finns en medmänniska 
som vet hur det ligger till och kan larma 
vidare om något oförutsett inträffar. Man 
behöver inte vara med i någon förening 
för att ansluta sig till den kostnadsfria 
telefontjänsten. 

Sundbybergs trygghetsringning 
drivs ideellt i samarbete med Sundby-
bergs stad, pensionärsföreningar,  
organisationer och privatpersoner.  
Basen finns på Träffpunkten Lilla Alby.

För intresseanmälan och mer  
information, se www.sundbyberg.se/ 
trygghetsringning  

Sundbybergs unga nyktrast i länet

Den så kallade Stockholmsenkäten genom-
förs varannat år bland elever i grundskolans 
årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Totalt 
svarade 19 100 elever på 2014 års enkät om 
tobak-, alkohol- och narkotikavanor. 7 av 10 
elever i årskurs 9 i Sundbyberg dricker ingen 
alkohol alls, vilket är rekord i länet och en för-
dubbling på tio år.

– Utvecklingen är ett kvitto på att det  
lönar sig att arbeta förebyggande. Bakom fram-
gångarna ligger ett nära samarbete mellan de 
olika förvaltningarna i staden. Det här är ju  
frågor som berör i princip alla verksamheter 

utom äldreomsorgen, säger Karin Hägglund.
Föräldragrupper, som vänder sig till alla 

föräldrar oavsett om de upplever att de har 
problem eller inte, är ett exempel. Skolor och 
fritidsgårdar är andra verksamheter som gör 
stora insatser.

– Det gäller också rökning, som även den 
minskar i Sundbyberg. Skolorna, tillsammans 
med stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, 
ser till att det inte röks på skolgårdarna. Och 
fritidsgårdarna är rökfria.

Om vi tittar på gymnasiet är bilden dock 
en annan, där bara 24,5 procent av eleverna i 

årskurs 2 avstår från alkohol. 
– Debutåldern har flyttats fram, vilket för-

stås kan ses som positivt. Men resultatet från 
gymnasieenkäten är likväl inte bra. 

De ungdomarna är svårare att nå, menar 
Karin Hägglund, eftersom bara en av tio går 
på en gymnasieskola som ligger inom kom-
munens gränser.  

– Vi når dem alltså inte via skolan. Så vi 
ska nu tillsammans i förvaltningarna disku-
tera hur vi kan nå de ungdomar som går på 
gymnasiet i andra kommuner och minska 
droganvändningen.  

Sundbybergs högstadieungdomar dricker minst i länet. 
– Det är resultatet av ett långsiktigt förebyggande arbete där samverkan mellan  
stadens olika förvaltningar är nyckeln, säger Karin Hägglund,  folkhälsoplanerare  
på Sundbybergs stad.

Testa nya miljö-
bilar gratis!
Testa elbil gratis! Det erbjudandet får alla sundbybergare hem i 
brevlådan inom kort. Det är Bilpoolen.nu som på detta sätt vill få 
sundbybergarna att köra miljövänligt.

– Vid stadshuset finns två elbilar och två laddhybrider, det 
vill säga bilar som drivs av både el och bensin eller diesel, som 
kommunen använder dagtid. På kvällar och helger kan privatper-
soner hyra de bilarna, som går att ladda vid de nya laddstolparna 
utanför stadshuset, säger Anders Granberg på Bilpoolen.nu.

Den som är intresserad går in på www.bilpoolen.nu, blir medlem 
och bokar en gratis körning.

– Om man gillar våra miljöbilar och vill vara fortsatt medlem 
är den körningen gratis. I annat fall är det bara att gå ur, så slip-
per man betala.

Alla mil som körs med bilarna är klimatkompenserade 
genom att Bilpoolen.nu köper utsläppsrätter från Naturskydds-
föreningen.

Sundbybergin yläasteen oppilaat juovat vähiten koko  
läänissä. Tämä käy ilmi Sundbybergin ja läänin muiden  
kuntien yhteisestä kyselystä.

– Myönteinen kehitys on selkeä merkki siitä, että  
ehkäisevä päihdetyö kannattaa. Menestyksen taustalla on kun-
nan hallintojen keskinäinen yhteistyö. Nämä asiathan  
koskevat periaatteessa koskevat kaikkea muuta toimintaa paitsi 
vanhustenhuoltoa, toteaa Sundbybergin kaupungin kansan-
terveystyön suunnittelija Karin Hägglund. Yksi esimerkki ovat 
vanhempainryhmät, jotka on tarkoitettu kaikille vanhemmille 

siihen katsomatta, onko heillä mielestään ongelmia vai ei.  
Myös koulut ja vapaa-ajantalot panostavat ehkäisevään  
toimintaan. Lukiokoulussa tilanne on kuitenkin toinen, sillä vain  
24,5 prosenttia toisen vuosikurssin oppilaista kieltäytyy  
alkoholista.

– Näihin nuoriin meidän on vaikeampi vaikuttaa, koska vain 
yksi kymmenestä käy lukiokoulua Sundbybergissa, toteaa Karin 
Hägglund. Keskustelemme jatkossa eri hallintojen kanssa siitä, 
miten voisimme saavuttaa nämä nuoret saadaksemme heidät 
vähentämään päihteiden käyttöään.

Sundbybergissä läänin raitteimmat nuoret
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Enklare för sundbybergarna att få stöd och hjälp

Utveckling av Hallonbergen  
och Ör fortsätter i samverkan 

Konst- och stadsutvecklingsprojektet PARK 
LEK PARLAMENT avslutades formellt den  
23 maj 2014. Men kommunstyrelsen har  
beslutat om en fortsatt utveckling av Hallonber-
gen och Ör, utifrån lärdomarna av projektet. 

– Tillsammans med de boende vill vi 
åstadkomma en fysisk, men också en soci-
alt hållbar utveckling av området. Det är en  
viktig sak vi har lärt oss under den här resan, 
säger Helena Dunberg.

Ett av de första och mest synliga resul-
taten av projektet är den återuppbyggda 
Toppstugan i Hallonbergen, vilket var ett av 
de starkaste önskemålen under PARK LEK 
PARLAMENT.

– Nu under hösten tillgänglighetsanpassas 

– Vi är till för brukarna. Hur vi är organise-
rade bakom kulisserna är inget som ska styra 
den hjälp de får av oss.

Så förklarar Marianne Saur Hedlund den 
omorganisation som individ- och omsorgsför-
valtningen genomförde den 1 november. 

– Under tre års tid har vi drivit ett utveck-
lingsarbete där målet har varit helhet och del-
aktighet för de medborgare som behöver hjälp 
ofta brukare.

Traditionellt sett har sundbybergare som 
haft flera olika problem, till exempel missbruk 
och ekonomiska bekymmer, behövt ha flera 
olika kontakter hos kommunen.

– Det har en historisk förklaring, då social- 
tjänsten var specialiserad fram till i början 
av 80-talet. Då kom den nya socialtjänstla-
gen, som såg till helheten. Men likväl var en  

specialisering nödvändig eftersom det krävs 
olika specialistkunskaper för olika typer av 
ärenden. Du behöver en specifik kunskap 
för att kunna hjälpa barn som far illa och en  
annan för att stötta människor som har det 
svårt ekonomiskt.

Därför har alla jobbat i sina egna stuprör, 
något som sker i många kommuner i Sverige.

– Det är här utmaningen ligger, att se hel-
heten men fortfarande behålla specialistkun-
skaperna, säger Marianne Saur Hedlund.

Individ- och omsorgsförvaltningen gör 
nu därför tre stora satsningar: utvecklat ledar-
skap, rekrytering av specialistsocionomer och 
arbete i team.

– Det finns flera skäl till att vi jobbar på 
det här sättet. Det handlar inte bara om att 
brukaren ska ha ett och samma ställe dit hon 

eller han kan vända sig, det är ju också så att 
frågarna ofta hänger ihop, till exempel miss-
bruk och ekonomiska problem.

De medborgare som behöver hjälp och 
stöd ringer därför alltid samma nummer: 
08–706 88 00. De blir då kopplade till mot-
tagningsgruppen, som ser till att ärendet 
kommer rätt.
– Ibland kan det räcka med telefonrådgivning, 
medan vi i andra fall bokar in ett besök för 
att se hur vi tillsammans kan hjälpa bruka-
ren. Sedan finns det förstås fall där vi inte kan 
hjälpa till, till exempel om ansvaret ligger hos 
landstinget eller om ansökan om ekonomiskt 
bistånd ligger över normen för socialbidrag. 
Men även då kan vi förhoppningsvis ge några 
goda råd som underlättar för brukaren, säger 
Marianne Saur Hedlund.  

vägen, i parken byggs en åttkantig dansba-
na. I vår börjar Förvaltaren bygga själva huset 
uppe på Hallonbergens högsta punkt. Den nya 
stugan blir cirka 90 kvadratmeter stor, vinter-
bonad och med ett åttkantigt samlingsrum. 

Nästa steg är nya detaljplanen för bostä-
der, verksamheter och offentliga rum, där två 
gröna stråk ska binda ihop de två stadsdelarna. 
Först ut är HSB och Förvaltaren, som ska  
bygga nya bostäder i kvarteret Gullvivan i Ör.

– Arbetet inleds med en workshop den  
25 januari, då vi kommer att jobba mer kon-
kret med bebyggelsen i just det området. 
Alla är välkomna att delta, det är bara att 
höra av sig till mig på 08-706 81 19 eller  
helena.dunberg@sundbyberg.se.

Samtidigt kommer projektgruppen för  
utveckling av Hallonbergen och Ör formulera 
en vision och ta fram en långsiktig strategi  
och handlingsplan, som underlag för beslut i 
kommunfullmäktige.

– I februari börjar en projektansvarig per-
son, som kommer att arbeta med detta tillsam-
mans med Förvaltaren. Och även här kommer 
erfarenheterna av PARK LEK PARLAMENT 
vara till nytta. Vi lärde oss bland annat hur 
konsten kan ge nya perspektiv på ett helt  
bostadsområde. Vi kommer därför att 
samarbeta med Statens konstråd och  
Marabouparken även i fortsättningen,  
säger Helena Dunberg.

PARK LEK PARLAMENT är avslutat, men projektet fortsätter med oförminskad kraft.
Så kan man sammanfatta områdesutvecklingen av Hallonbergen och Ör.

– Den långsiktiga utvecklingen bygger på fortsatt samverkan, där vi tar vara på de 
relationer och den kunskap vi har fått under arbetet med PARK LEK PARLAMENT, säger 
projektkoordinator Helena Dunberg.

En väg in. Det är målsättningen när individ- och omsorgsförvaltningen sedan några 
veckor organiserat sig på ett nytt sätt, som ska underlätta för brukarna.

– De ska inte behöva gå runt och träffa olika personer för att få den hjälp de behöver, 
säger förvaltningschef Marianne Saur Hedlund.  

Kommunen erbjuder 
ekonomisk rådgivning
Har du en trasslig ekonomi och svårt att 
få pengarna att räcka till? Då erbjuder 
Sundbybergs stad kostnadsfri ekono-
misk rådgivning och hjälp att ansöka 
om skuldsanering. Målet är att hitta 
en lösning på sikt och inte bara för 
stunden.

Skuldsaneringslagen ger möjlighe-
ter för den som är skuldsatt att bli skuld-
fri inom fem år, förutsatt att vissa krav 
är uppfyllda. Om du uppfyller kraven 
beslutar Kronofogden om att inleda en 
skuldsanering.

Om du vill ha ekonomisk rådgiv-
ning eller hjälp med att ansöka om 
skuldsanering, gå in på sundbyberg.se 
och sök på ”Budget och skuldsanering”.

Finska självständig- 
hetsdagen firas
Den 6 december firas Finlands själv-
ständighetsdag. På Kulturcentrum i 
Hallonbergen blir det tvåspråkig barn-
teater klockan 12:00 och finskinspire-
rad konsert med UT Orkester klockan 
14:00. I Sundbybergs kyrka arrangeras 
ett traditionellt firande med fika 
klockan 14:00. Läs hela programmet 
på sundbyberg.se

Att Sundbybergs stad uppmärk-
sammar Finlands självständighetsdag 
hänger samman med att  staden ingår 
i  förvaltningsområdet för finska. Det 
innebär bland annat att det finska  
kulturarvet tillvaratas och att med-
borgarna har rätt till service på finska.

 

Sundbybergissä  
juhlitaan itsenäistä  
Suomea
Suomen itsenäisyyspäivänä 6. joulu-
kuuta Sundbybergin kaupungissa 
järjestään itsenäisyyspäiväjuhlia. Hal-
lonbergin kulttuurikeskuksella luvassa 
on teatteria lapsille kello 12:00 sekä 
kokoperheen UT Orkesterin konsertti 
kello 14:00. Sundbybergin kirkossa 
järjestään perinteinen itsenäisyys- 
päiväjuhla kahvitarjoiluineen kello 
14:00. Koko päivän ohjelma löytyy 
osoitteesta sundbyberg.se/suomeksi.

Suomen itsenäisyyspäiväjuhla on 
osa Sundbybergin kaupungin suomen-
kielistä kulttuuritarjontaa. Suomalaisia 
kulttuuriperinteitä ylläpidetään sekä 
palveluja tarjotaan suomenkielellä, 
koska Sundbybergin kaupunki kuuluu 
suomen kielen hallintoalueeseen.

 

Dags att anmäla sig till vårens kurser. Den 15 december 
släpper Kultur Sundbyberg platserna till vårterminens kurser för 
barn och ungdomar mellan 2 och 25 år. Utbudet av aktiviteter 
omfattar teater, dans, kör, instrument samt sång och rytmik. 
Terminsavgiften för samtliga kurser är 550 kronor förutom att 
spela instrument, som kostar 850 kronor. Anmäl dig på: 
www.sundbyberg.se/kultursundbyberg
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Stockholmskärlek 
å lite till
TORSDAG 27 NOVEMBER  
KL. 14:00-15:00
En dikt- och schlagerkavalkad 
med gamla och nya musikaliska 
klenoder och örhängen. Sven 
Idar och Anki Möller.  
Kulturcentrum, Hallonbergen C.  
Gratis inträde.

Go’kväll  
Sundbyberg
TORSDAG 4 DECEMBER
Kvällsöppet i Sundbybergs cen-
trum för sista gången den här 
säsongen. Ta del av bra service, 
fina erbjudanden, aktiviteter, 
rabatter och annat som du inte 
bör missa. Håll utkik efter rosa 
flaggor.

Svenska visor  
om kärlek
TORSDAG 4 DECEMBER  
KL. 14:00-15:00
Sånger om lycklig och olycklig 
kärlek av Martin Kock, Birger 
Sjöberg, Olle Adolphson  
med flera.  
Kulturcentrum, Hallon- 
bergen C. Gratis inträde.

Sångcafé med jul-
sånger
TORSDAG 11 DECEMBER  
KL. 14:00-15:00
Kom och ta en julfika och sjung 
med i julens härliga sånger! 
Med Svante Engblom och  
Kina L Koski. 
Kulturcentrum, Hallonbergen C. 
Gratis inträde.

Måndagskeramik
TILL OCH MED  
DEN 9 DECEMBER.
Utställning med skulpturer och 
bruksföremål skapade av elever 
från Ursviksskolans introduk-
tionsgrupp.  Gemensamt för 
barnen är att de är i  full färd att 
lära sig svenska och lära känna 
ett nytt land.  
Galleri UNG, Kulturcentrum, 
Hallonbergen C.

Julstök
SÖNDAG 30 NOVEMBER   
KL. 12:00
Trollet med den gula kepsen.
Trollet och Råttan är spända av 
förväntan. Det är ju julafton.
Teater Allena.
Kulturcentrum, Hallonbergen C
Boka via: www.sundbyberg.se/
kultursundbyberg
Biljetter 40 kr.

Evenemangs- 
guiden

”Släpp tankarna loss” tema 
för Aggregats HBTQ-dag
När Aggregat bjöd in till en heldag om tolerans och öppenhet dök inte bara ungdomarna 
upp utan även föräldrar och barnfamiljer.

– Vi fick jättefin respons från besökarna. De är verkligen glada över att vi vågar ta ställ-
ning i de här frågorna, säger Hanna Gustafsson, verksamhetsansvarig på Aggregat  
– stadens kreativa mötesplats för unga.  

Programmet spände från liveframträdanden till konstutställningar när Aggregat bjöd in till temadag om tolerans och öppenhet.

den feministiska reggaeartisten Tiffany K, 
känd från SVT:s humorprogram Full Patte.

– I samarbete med Galleri UNG medver-
kade dessutom unga konstnärer, som hängde 
upp varsitt konstverk på hbtq-temat. Vi lade 
vikt vid att blanda lekfulla inslag med mer 
seriösa, och vi lyckades också locka flera olika 
målgrupper. Aggregats ungdomar mellan 15 
och 25 år dominerade förstås, men det var 
roligt att också se så många barnfamiljer, säger 
Hanna Gustafsson.

Så hur följer man upp ett sådant här 
evenemang?

– Vi hoppas att den här temadagen ska ge 
ringar på vattnet. Som hbt-certifierad verk-
samhet är det viktigt att vi fortsätter synliggöra 
vår positiva inställning. Aggregat vill vara en 
öppen och inkluderande verksamhet, och det 
måste vi se till att hela tiden hålla levande.

Lördagen den 18 oktober bjöd Aggregat in till 
en heldag med föreläsningar, konst, livemusik, 
workshopar, livemåleri och mycket annat. 
”Släpp tankarna loss” var temat för dagen.

– För två år sedan blev Aggregat hbt-cer-
tifierat av Riksförbundet för homosexuellas, bi-
sexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL. 
Och nu har vi fått certifikatet förlängt fram till 
februari 2016, vilket vi förstås är stolta över. 
Det krävs att vi håller de här frågorna levande 
och jobbar förebyggande om vi ska få behålla 
vår certifiering, säger Hanna Gustafsson.  

Ett led i detta är just den här heldagen på 
Kulturcentrum i Hallonbergen, där hbtq-frå-
gorna (homosexuella, bisexuella, trans- och 
queerpersoner) var i fokus.

– Förra året fick Aggregat Sundbybergs 
stads jämlikhetsstipendium. Och vi kom 
ganska snabbt fram till att vi skulle använda 

pengarna till vårt arbete med hbtq-frågor.
Resultatet blev ”Släpp tankarna loss”, med 

ett brett programutbud. Utbildaren Sandra 
Dahlén föreläste i frågor som rör genus, dis-
kriminering och sexualitet. Konstnären Zafire 
Vrba höll en workshop som utmanade de 
traditionella könsrollerna. Alla besökare fick 
också möjlighet att vara med och göra en film 
på temat ”Vem älskar vem?”

– På programmet stod också en föreläs-
ning av organisationen Rainbowtastic, som 
arbetar för hbtq-personer som även bedöms 
efter sitt etniska ursprung. Även personal från 
Hallonbergens bibliotek fanns på plats för att 
berätta om sin hbt-certifiering och sin regn-
bågsavdelning.

På kvällen fortsatte arrangemanget med 
livemusik och uppträdanden. Bland annat 
uppträdde dansaren Mario Perez Amigo och 

Över 300 på demensmässa
Över 300 personer dök upp när Sundbybergs 
stads demensteam bjöd in till mässa på temat 
”Demens, minnessvårigheter och anhörigper-
spektivet”. Trettio olika utställare fanns på plats 
i Kulturcentrum i Hallonbergen centrum, och 
de tre föreläsarna lockade storpublik.

– Det var första gången vi höll den här mässan 
och resultatet överträffade alla våra förvänt-
ningar. Både anhöriga, de äldre själva och de 
som arbetar med personer som har demens-
sjukdomar fanns på plats och vi fick väldigt bra 
respons, säger enhetschef Birgitta Jäger-Kalin.
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