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AMBASSADÖRER
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lyfter Rissne.
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EGET KRAFTVERK
Eget vindkraftverk  
fixar halva stadens el.
SID 3

Nu får Sundbybergs stad en ny grafisk 
profil. Eller rättare sagt: en uppdaterad 
grafisk profil. Stadsvapnet är orört 
medan färger och grafiska element  
har justerats.

– Syftet är att kommunen ska få 
en enhetlig kommunikation och att 
den uppdaterade profilen ska skapa en 
bättre igenkänning. Det är viktigt att 
det syns tydligt när det är kommunen 
som informerar eller står bakom en 
aktivitet man deltar i. Då får man stör-
re förståelse för vad den kommunala 
servicen omfattar, säger kommunika-
tionschef Niklas Werge.

Profilen kommer att lanseras 
successivt och inget material som är 
aktuellt kommer att bytas ut. Stadens 
hemsida uppdateras till våren i sam-
band med att den byggs om, så att den 
blir responsiv och därmed anpassad 
till mobila enheter.  

– Vi gör inga byten av fasadskyltar 
och vi trycker inte om sådant som re-
dan är framtaget, utan förändringarna 
görs när vi tar fram nytt material. Det 
innebär att kostnaden blir blygsam 
jämfört med om man skulle byta ut 
allt det gamla, säger Niklas Werge.

– En annan viktig effekt av upp-
dateringen är att det blir betydligt 
enklare för medarbetare ute i organi-
sationen som arbetar med att ta fram 
kommunikationsmaterial. Där sparar 
vi mycket arbete och kostnader.

Sista januari invigdes Sundbybergs 
om- och utbyggda simhall, med dans-
uppvisning både på bassängkanten 
och i vattnet. Deltagarna bestod av allt 
från pensionerade operadansare och 
unga hiphoppare till herrlandslaget 
i konstsim samt barn och vuxna från 
Sundbybergs Dansstudio.

– Och så fick besökarna bada själva 
såklart, säger Frank Marin, som tagit 
över rollen som ansvarig för simhallen 
efter idrottschef Mikael Eljenmyr som 
drivit projektet med ombyggnaden.

Sundbybergs ombyggda simhall 
innehåller många nyheter. Här finns 
fem bassänger, varav en multibassäng 
med höj- och sänkbar botten. 

– Det är en av de största multibas-
sängerna i Sverige och kan användas 
för både vattenträning, undervisning, 

rehabträning, simträning och motions-
sim. Eftersom den är 25 meter lång går 
den även att dela av, så flexibiliteten 
är stor. 

För barnen finns det två bassänger;  
en plaskbassäng för de minsta och en 
barnbassäng med sagolandskap.

– Hela barnlandskapet är konst-
närligt utsmyckat, med en häftig 
koppling till naturen. En procent av 
kostnaderna för kommunala bygg-
projekt i Sundbyberg ska gå till den 
konstnärliga utsmyckningen, och här 
har resultatet blivit jättefint.

Sundbybergs simhall är dessutom 
först i landet att hbt-certifieras, för att 
på ett ännu bättre sätt skapa ett inklu-
derande och tryggt bemötande för alla 
besökare.

– Bland annat har vi ett särskilt 

Staden lyfter med 
ny profil

Festligt och fullsatt när  
simhallen invigdes

omklädningsrum där besökare kan 
byta om helt enskilt. Det är exempelvis 
till för människor som har en neutral 
könsidentitet, funktionsnedsatta eller 
människor som av religiösa skäl inte 
vill byta om bland andra.

Simhallen är öppen för allmän-
heten vardagar kl 06:30–21:00, samt 
lördag och söndag kl 08:30–17:00.

– Det här är det mest makalösa jag varit med om!
Frank Marin, verksamhetsansvarig för Sundbybergs simhall,  

är överväldigad efter invigningen av den nya simhallen.  
– Vi hade 1 700 besökare, och många stod i kö ute i snön i  

över en timme. Trots detta fick vi bara höra positiva ord.
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Använd inte fler än två profilfärger och dess mörkare 
nyanser på samma yta. Den mörka nyansen får enbart 
användas tillsammans med profilfärgen. I undantagsfall 
får logogruppen använda en tredje profilfärg. Stäm av med 
kommunikationsavdelningen.

Formregler och layoutexempel
Profilfärger 

Föräldramöte  
om skolans framtid
Sundbybergs alla politiska partier har bestämt sig 
för att ta ett gemensamt ansvar för att utveckla 
skolan. Därför vill staden bjuda in dig som har 
barn i kommunal förskola eller grundskola till 
möten om skolans framtid.
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excereptias et volut eum quae none landit 
rem fuga. Ipsam aut inum Uciis aligent 
oditate cus excea ditae nos essum reiuriae 
con nonseque eum ut vellatem laut que. Vel 
id quo et ma.
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Simhallen invigdes vid en ceremoni med dans och musik i den 
nya multibassängen med höj- och sänkbar botten.
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Uutiset
Nytt på finska

Kaunein muistosi
Mikä on kaunein muistosi? Tämän 
kysymyksen Aggregat esittää 
Hallonbergenin, Rissnen ja Örin 
nuorille. Se sisältyy hankkeeseen 
”Miljonstories”, johon kootaan par-
haat muistot ns. miljoonaohjelmaan 
sisältyviltä 60- ja 70-luvun esikau-
punkialueilta. Historiallinen museo 
ja Miljonstories ovat kutsuneet 
Aggregatin mukaan hankkeeseen.
     Miljonstories on yhteiskunnalli-
nen taideprojekti, joka käynnistyi 
vastareaktiona joukkoviestinten 
kielteiseen uutisointiin. Aineisto 
esitellään Aggregatissa maaliskuun 
6. päivänä. Ohjelmassa on digitaa-
lista kerrontaa, musiikkia ja tanssia, 
josta vastaavat niin nuoret kuin 
senioritkin.

Senaste  
nytt
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Oväntade samarbeten skapar 
vision för nya stadskärnan

Sundbybergs stad bygger  
eget vindkraftverk

Så främjas hållbart resande i Ursvik

Ditt vackraste minne

När Trafikverket beslutade att gräva 
ner järnvägen genom centrala Sundby-
berg skapades helt nya förutsättningar 
för en levade stadskärna. Nu pågår 
arbetet med en visions- och idépro-
cess, som ska utmynna i ett formellt 
planprogram i början av nästa år.

– Vi har bjudit in inte bara arkitek-
ter utan också stadsplanerare, konstnä-
rer, ljusdesigner och kommunikatörer 
till stadens idéarbete. Målet med 
idéarbetet är att få in oväntade infalls-
vinklar inför utvecklingen av den  
nya stadskärnan, säger planarkitekt 
Anna Molén.

De inbjudna har delats in i fem ar-
betsgrupper. Några kommer med idéer 
om utformning och struktur och vad 
som ska hända på ytan där järnvägen 
ligger idag. En annan arbetsgrupp 
undersöker Sundbybergs själ och 

Sundbybergs stad förbrukar idag cirka 
18 GWh (gigawattimmar) elektricitet 
per år. Det omfattar allt från gatubelys-
ning till kommunala fastigheter. 

– All el vi köper idag är märkt ”Bra 
Miljöval”. Men vi nöjer oss inte med 
det utan tar nu ytterligare ett steg ge-
nom att investera i ett eget vindkraft-
verk, säger Björn Odin på stadsmiljö- 
och serviceförvaltningen.

Staden har tecknat avtal med 
företaget Eolus Vind AB, som just nu 
håller på att bygga vindkraftverket i 
Hultsfred. Efter uppförandet ska kraft-
verket trimmas in, och planen är att 
det ska tas i drift den 1 november.

har intervjuat sundbybergare i alla 
stadsdelarna. Ytterligare en arbets-
grupp studerar hur konst kan bidra till 
att både sundbybergare och alla som 
besöker centrala Sundbyberg kan följa 
arbetets framskridande.

Dialog med de unga
– De fem arbetsgruppernas uppdrag 
är att komma med inspel till vision 
och mål, som ska tas fram av Sundby-
bergs politiker och medborgare. I slutet 
av februari redovisar de fem grupperna 
sitt idéarbete för kommunledningen. 
Resultatet blir en bra grund för det fort-
satta visionsarbetet, säger Anna Molén.

En av flera viktiga målgrupper som 
staden vill ha en fördjupad dialog med 
är de unga. 

– Det är ju de som ska bo här i 
framtiden. Vårt perspektiv för stads-

– Då kommer över hälften av vår 
befintliga elförsörjning att komma 
från vindkraft. Övrig el fortsätter vi att 
köpa från Nordic Green Energy.

Investeringen innebär att Sundby-
bergs stad bidrar till att utöka Sveriges 
totala elproduktion med 10 GWh grön 
el per år. Det motsvarar elförbrukning-
en för 5 000 lägenheter.

– Sundbybergs stad ska vara fritt 
från fossila bränslen år 2020. Att inves-
tera i ett eget vindkraftverk är ett sätt 
för oss att uppnå det målet, säger  
Stefan Bergström (C), kommun- 
styrelsens förste vice ordförande i 
Sundbyberg.

Hur får vi fler medborgare att gå, 
cykla och ta bussen? Jo, genom att 
jobba med hela stadsstrukturen och 
förändra resenärernas attityder och 
beteenden. ”Mobility management” 
kallas konceptet för att främja hållbara 
transporter. Nu påbörjas arbetet med 
detta i Ursvik.

– Ursvik är i dagsläget ännu inte 
integrerat med övriga Sundbyberg, 
då Enköpingsvägen skapar stora 
avstånd. Vill man exempelvis gå till 
tunnelbanan i Rissne eller Hallonber-

gen blir det via sträckor där få andra 
människor rör sig till fots och byggna-
derna saknar fönster mot gatan. Det 
är viktigt att det känns tryggt när man 
ska gå eller cykla, säger planarkitekt 
Sara Johansson.

Det som avgör hur man väljer att 
färdas är inte bara de reella avstånden, 
utan även upplevda avstånd, trygghet 
och hur lätt det är att hitta.

– Som en del i ett brett arbete 
för hållbara transportmönster sät-
ter staden och markägare samman 

aktiviteter för att påverka de boendes 
benägenhet att välja gång, cykel- och 
kollektivtrafik. 

– Under de kommande 15 åren 
flyttar ytterligare 12 000 personer in i 
Ursvik. Vi vill påverka upplevelsen av 
avstånd, trygghet och kollektivtrafik 
både hos de nyinflyttade och de som 
redan bor där. Under våren kommer  
vi att enas om insatser tillsammans 
med bland annat SL och bestämma 
vilka lösningar staden ska prioritera.

Vilket är ditt vackraste minne? Den 
frågan ställer Aggregat till de unga i 
Hallonbergen, Rissne och Ör. Detta 
som en del i projektet ”Miljonstories”, 
som går ut på att samla in förortens 
bästa minnen. Aggregat har bjudits in 
av Historiska Museet och Miljonsto-
ries att medverka.

– Miljonstories är ett samhälls- 

konstprojekt, som startade som en  
reaktion på massmedias stigmatise-
ring av de svenska miljonprogram-
men. Syftet är att lyfta fram berättelser 
om framtidshopp och gemenskap, 
säger Hanna Gustafsson, verksamhets-
ansvarig på Aggregat.

Miljonstories i Sundbyberg är ett 
samarbete med IT-gymnasiet och 

Sundbybergs museum. Den 6 mars 
är det vernissage, då det insamlade 
materialet visas upp: digitala berättel-
ser, musik och dans av både ungdo-
mar och seniorer.

– Mycket av materialet kommer att 
ställas ut på Sundbybergs museum, 
och när projektet är avslutat samlas 
allt in av Historiska Museet.

utvecklingen ligger så långt fram som 
2030. Vi har därför inlett ett delprojekt 
som vi kallar Ung C Sundbyberg, 
säger kommunstyrelsens ordförande 
Jonas Nygren (S).

I april startar vi en idétävling för 
unga mellan 16 och 26 år. Och den är 
inte begränsad till sundbybergare utan  
alla kan delta. Vi vill gärna ha in syn- 
punkter utifrån.

Tävlingen består av tre deltävlingar 
på olika teman, där varje vinnare får 
25 000 kronor. Deltagarna laddar upp 
sina bidrag digitalt på webben i form 
av text, bild, film eller något annat. 
Det är själva idén som de tävlar med, 
inte bara presentationen. 

Ansvariga bakom tävlingen jobbar 
just nu med de sista detaljerna och 
kommer att inleda en informations-
kampanj den 1 mars.

Fantastisk bokcirkel på 
Signalfabriken
”Den fantastiska bok- 
cirkeln”. Så heter den 
mötesplats där deltagarna 
diskuterar böcker inom 
fantasy och science fiction. 
Första träffen är klockan 
18:00 torsdagen den  
16 mars i Signalfabrikens 
bibliotek. Bokcirkelns litte-
ratur vänder sig till både 
vuxna och tonåringar och 
båda grupperna är välkom-
na att delta. Det är gratis 
och anmälan görs till  
Robin Linander på robin.
linander@sundbyberg.se 
eller 08-706 82 82.  

Enköpingsvägen  
blir lokalgata
Den första maj tar Sund-
bybergs stad över driften 
för Enköpingsvägen mel-
lan nya Trafikplats Rissne 
och kommungränsen mot 
Solna. Detta då nya E18, 
som Trafikverket ansvarar 
för, nu är klar. Staden väljer 
därmed själv hur vägen ska 
utformas, och planerar att 
sänka hastigheten för att 
minska genomfartstrafik 
och buller. Man utreder 
också hur vägen i framti-
den kan utformas till en 
stadsgata. 

Staden får tre nya 
nämnder
Stadens organisation ser 
lite annorlunda ut sedan 
årsskiftet. Kompetens- och 
arbetsmarknadsnämnden 
har gått samman med indi-
vid- och omsorgsnämnden 
och bildat den nya social- 
och arbetsmarknadsnämn-
den, medan stadsbygg-
nads- och miljönämnden 
har ersatts av två nya 
nämnder: byggnads- och 
tillståndsnämnden samt 
stadsmiljö- och tekniska 
nämnden. Läs mer på: 
sundbyberg.se.
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”Se Sundbyberg och sedan dö”. Så skaldade Ulf Peder Olrog i mitten av förra århundradet. 
Och just att se Sundbyberg speglar stadens arbete med att utveckla stadskärnan.

”C Sundbyberg” är det dubbeltydiga namnet på det stadsutvecklingsprojekt som staden 
nu har dragit igång inför att järnvägsspåren ska läggas under mark.

Vindkraft

Ett vindkraftverk består av en rotor, 

ett maskinhus och en generator 

samt ett torn, ett fundament och en 

transformatoranläggning. Energin som 

kommer från vinden är proportionell 

mot vindstyrkan i kubik. Det innebär 

att energiinnehållet ökar åtta gångar 

om vindens hastighet fördubblas. 

Ungefär 60 procent av elproduktionen 

i ett vindkraftverk produceras under 

vinterhalvåret. Eftersom vindkraft är 

beroende av naturens förutsättningar 

varierar årsproduktionen från år till år.

Hela stadskärnan förändras 
när järnvägen grävs ner.

Vindkraft är framtiden för 
Sundbybergs elförsörjning.

Om mindre än ett år kommer vindkraft att stå för över hälften av den elförsörjning som 
kommunens egna verksamheter förbrukar. Detta eftersom staden beslutat att investera i 
ett eget vindkraftverk, som just nu byggs i småländska Hultsfred.

Uusittu uimahalli avattu
Sundbybergin uusittu ja laajennettu 
uimahalli avattiin 31. tammikuuta. 
Hallissa on viisi allasta, joista yksi on 
monitoimiallas, jossa on nostettava 
ja laskettava pohja. Lapsille on kaksi 
allasta, pienimmille polskutteluallas 
ja vähän suuremmille satumaa-allas.
     Kyseessä on maan ensimmäinen 
HBT-sertifioitu uimahalli. Täällä on 
muun muassa yksityiskäyttöön 
tarkoitettu pukuhuone, jota voivat 
käyttää esimerkiksi henkilöt, joilla 
on sukupuolineutraali identiteetti 
tai jokin toimintarajoite tai jotka 
eivät uskonnollisista syistä halua 
käyttää yhteistä pukuhuonetta.

Uusi ydinkeskusta ideakilpailun 
ja visioiden pohjalta
Liikenneviraston päätös rautatien 
siirtämisestä maan alle Sundbyber-
gin  keskustassa loi uudet edel-
lytykset elävälle ydinkeskustalle. 
Nyt kaupunki käynnistää idea- ja 
visioprojektin, jonka pohjalta ensi 
vuoden alussa laaditaan muodolli-
nen asemakaavaohjelma.
   – Olemme kutsuneet mukaan 
ideointiin niin arkkitehteja, kau-
punkisuunnittelijoita, taiteilijoita, 
äänisuunnittelijoita, muotiasiantun-
tijoita kuin tiedottajiakin. Heidät 
jaetaan viiteen tiimiin, jotka saavat 
laatia ehdotuksia visioiksi ja tavoit-
teiksi, toteaa asemakaava-arkkitehti 
Anna Molén.
     Nuoret ovat tärkeä kohderyh-
mä, jonka kanssa kaupunki haluaa 
keskustella suunnitelmista. Keväällä 
käynnistetäänkin 16–26-vuotiaille 
nuorille suunnattu ideakilpailu ja 
kolme päivän kestävää ideariihtä eli 
ns. hackathlonia.
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Sportlovsdans 
TISDAG 24/2 12:00–13:00  
7-12 år
ONSDAG 25/2 15:00–17:00  
Från 12 år 
PÅ KULTURCENTRUM I  
HALLONBERGEN C
Föranmälan krävs.

Tavelverkstad  
och origami 
FREDAG 26/2, 15:00–16:30.  
PÅ BIBLIOTEKET I  
SIGNALFABRIKEN
Från sex år. Föranmälan krävs. 

Utflykt till Natur-
historiska museet
FREDAG 26/2, MED FRITIDS-
GÅRDEN FRITIDEN 
Föranmälan krävs. Kontakta 
fritidsgården Fritiden i Hallon-
bergen C för mer information.   

Improvisation  
och teaterlekar 
FREDAG 26/2, 13:00–14:00 
För barn mellan 8–10 år.

14:15–15:15 
För barn mellan 10–12 år.
Föranmälan krävs. 

PÅ BIBLIOTEKET I  
SIGNALFABRIKEN

Skrivarverkstad 
TISDAG 24/2,  
ONSDAG 25/2 , 13:00–15:00

PÅ HALLONBERGENS  
BIBLIOTEK

Gör konst på  
Aggregat – Bästa 
minnet från din ort 
TISDAG 24/2 17:00–20:00  
PÅ KULTURCENTRUM I  
HALLONBERGEN C 
Gör ett konstverk som berättar 
om en positiv upplevelse från 
din ort. Konstverken kommer 
vara med i utställning på Galleri 
Ung och kommer att ingå i pro-
jektet Miljonstories. 

Tavelverkstad  
TISDAG 24/2, 14:00–15:30

PÅ HALLONBERGENS  
BIBLIOTEK

Superhjältepyssel
TISDAG 24/2, 13:00–15:00,  
ONSDAG 25/2, 12:00–14:00 

PÅ BIBLIOTEKET I  
SIGNALFABRIKEN

Sportlovs- 
kul!

Unga ambassadörer ett  
lyft för Rissne
Fotbollsturnering, skidresa och alternativt julfirande. Stadens sex Rissneambassadörer satte 
full fart från början. Och i januari anställde Sundbybergs stad ytterligare fyra ambassadörer.

samtidigt som det stärker den sociala 
gemenskapen, säger Jennifer Jerez.

 Idag har staden tio Rissneambassa-
dörer, som löpande planerar nya aktivi-
teter. De söker bidrag, bland annat via 
”Drömpengen” på 10 000 kronor, som 
alla ungdomar skrivna i Sundbyberg 
kan söka, och ansvarar själva för bud-
geten. Redan nu har de planerat in en 
fotbollsturnering i Löthallen på sportlo-
vet och en streetbasketturnering på nya 
basketplanen, ”Rosa Pantern” i slutet av 
sommarlovet.

– Rissneambassadörernas arbete 
utvärderas löpande. Detta är inte bara för 
att stärka gemenskapen i Rissne , det är 
också en chans för arbetslösa ungdomar 
att lära sig saker och hitta en väg in i 
arbetslivet, säger Jennifer Jerez.

En av de tio punkterna i det åtgärdspro-
gram som fjolårets Rissnedialog myn-
nade ut i, var att staden skulle anställa 
ungdomar från området som Rissneam-
bassadörer. Deras roll skulle vara att 
stärka gemenskapen i Rissne och vara en 
länk mellan ungdomar, föreningar och 
andra aktörer i området.

– I december blev det verklighet. Då 
projektanställde vi sex ”unga vuxna” mel-
lan 18 och 25 år i ett halvår. Innan det fick 
de utbildning och praktik, säger Sundby-
bergs stads projektledare Jennifer Jerez.

Utmärkande för ambassadörerna är 
att de är engagerade ungdomar, som i sin 
tur aktiverar ungdomarna i Rissne:

– De kom igång snabbare än vi vågat 
tro. De hittar på idéerna själva, håller i 
allt själva och ser till att en massa ungdo-

mar blir delaktiga. Jag fungerar bara som 
en coach och hjälper till att förse dem 
med resurser.

Deras första projekt som anställda 
Rissneambassadörer var att bjuda in  
ungdomar till ett alternativt julfirande.

– De vände sig framför allt till ung-
domar som inte hade en plats att vara 
på under julafton, och till dem som av 
religiösa skäl kanske inte har upplevt ett 
traditionellt julfirande. 

Skidor och basket
Under jullovet hann de även arrangera  
en skidresa till Romme med 43  
Rissneungdomar samt en basket- 
turnering för tjejer.

– Många av aktiviteterna är olika 
idrottsarrangemang. Det är friskvård 

Rissneambassadörerna  
har ordnat flera idrotts- 
evenemang.

Gluggen flyttar till Rissne Torg
Större, bättre, närmare. I dagarna 
flyttar Rissnes fritidsgård Gluggen 
från Grönkullaskolan till nya lokaler 
mitt på Rissne torg.

– Vi har fått 400 kvadratmeter på 
plan 3 i Hemköpshuset. Dessa håller 
vi nu på att anpassa till den nya 
verksamheten, säger Petri Peltonen, 
enhetschef fritid för barn och unga.

Flytten av fritidsgården är ett 
av de önskemål som kom fram i 
förra årets Rissnedialog. Lokalerna 
i Grönkullaskolan var i princip bara 
ett rastrum, vilket innebar att de var 
ganska begränsade. 

– De nya lokalerna får rum för 
flera verksamheter, bland annat 
dans. Vad som sedan ska bedrivas 

där bestämmer ungdomarna själva, 
i samråd med Gluggens och Sund-
bybergs stads personal. De har en 
medborgarbudget och håller just nu 
på att inreda ungdomsgården.

Gluggen vänder sig till ungdomar 
mellan 13 och 18 år, men i de nya 
lokalerna blir det även andra verk-
samheter.

Mer sportlovskul  
och anmälan på:  

sundbyberg.se/lov
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