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Sundbyberg
Nytt från

Unga inreder egna gården

Handslag för en
attraktiv stadskärna
Sturegatan och centrum ska bli mer
attraktiva. Därför har Sundbybergs
stad och stadskärneföreningen nu
enats i ett handslag, en överenskommelse, för att utveckla stadskärnan.
– Ett bra centrum gör att företag
vill etablera sig här. Att anställda vill
jobba här och att människor vill flytta
hit. Med fler människor kan vi få ett
bättre utbud av butiker, restauranger
och annan verksamhet, och staden blir
mer levande, säger kommunstyrelsens
ordförande Jonas Nygren (S).
Handslaget innefattar både den
långsiktiga visionen för stadskärnan
och utveckling av Destination Sundbyberg, men också omedelbara åtgärder för att öka tillgängligheten och
tryggheten.
– I stadskärneföreningen samlas
fastighetsägare, handlare och andra
företagare för att tillsammans föra
utvecklingen framåt. Staden är naturligtvis en mycket viktig aktör i detta
arbete och med handslaget tar
vi ytterligare steg för att utveckla
dialogen, säger föreningens
ordförande Lars-Herman Larsson.
– Min vision är en levande stadskärna. Det kan vi bara få i gott
samarbete med fastighetsägare och
butiksägare. Därför är handslaget
viktigt; tillsammans kan vi skapa
attraktiva miljöer mellan husen för
alla, säger Jonas Nygren.

Idah, Jasmine och Olivia (från vänster på översta bilden)
är tre av de ungdomar som vill vara med och påverka
utformningen av den nya fritidsgården.
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– Jag skulle vilja ha ett musikrum och ett mysrum med en teve!
Det säger Jasmine, 12 år, och elev på Grönkullaskolan. Hon är en av de cirka sextio
barn och ungdomar som träffades på Rissnes nya fritidsgård i slutet av februari för
att rösta om hur den ska inredas.
Ett av önskemålen vid fjolårets Rissnedialog var att flytta ungdomsgården
Gluggen till egna lokaler. Och egna
lokaler fick man – 400 kvadratmeter
på plan 3 i Hemköpshuset vid
Rissne Torg.
– Ungdomarna har också fått
300 000 kronor ur stadens medborgarbudget för att inreda fritidsgården.
Det är pengar de själva bestämmer
över, säger Sundbybergs stads projektledare Jennifer Jerez.
Stadens Rissneambassadörer är
ungdomar från området som är

projektanställda för att stärka gemenskapen i Rissne. De har åkt runt i
skolorna och samlat in förslag på hur
ungdomsgården skulle kunna inredas.
Den 24 februari visades förslagen
för ett sextiotal barn och ungdomar i
åldrarna 12 till 23 år.
– De fick sex förslag att rösta om,
och tre saker var populärast: en
musikstudio, små bokningsbara
verksamhetsrum och matservering i
kaféet – inte bara läsk och godis. De
tre förslagen ska nu bli verklighet.
De nya lokalerna blir mer än ”bara”

en ungdomsgård. Förutom Gluggen
kommer nämligen Rissneambassadörerna och Stjärnjouren att ha sin
fasta plats här.
– Det blir ett slags allaktivitetshus.
Vi har därför utlyst en namntävling,
som vi presenterade för ungdomarna
under träffen. Alla besökare uppmanades att skicka in sina namnförslag,
som sedan läggs upp på sundbyberg.se
för en omröstning. Han eller hon som
har lämnat in det segrande förslaget
vinner en ipad, säger Jennifer Jerez.
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Medborgarna
väljer
väg
Senaste
för
framtidens
Ör
nytt
Sista chansen nominera
till Årets sundbybergare
Det finns fortfarande chans
att nominera din kandidat
till Årets sundbybergare,
som utses på nationaldagsfesten den 6 juni. Utmärkelsen går till en person som
har gjort skillnad för staden
och medborgarna – ifjol
gick priset till Ylva Wastesson
på Sundbybergs IK.
Gå in på www.sundbyberg.se/aretssundbybergare
och nominera din kandidat
senast 30 april. Glöm inte
din motivering och den
nominerade personens
kontaktuppgifter!
Nytt äldreboende
heter Bällstahof
Det har sundbybergarna
bestämt att det nya äldreboendet på Vasagatan ska
heta, i en omröstning bland
medborgarna.
– Det är ett perfekt namn
eftersom det nya äldreboendet ligger vid Bällstaån
och Bällsta bro, säger Birgitta Fahlgren-Sylvén, chef
för äldreförvaltningen.
Bällstahof öppnar i juni,
och även träffpunkten Lilla
Alby kommer att flytta sin
verksamhet till gemensamhetslokalerna i fastigheten.

Öppna lösningar, mindre gårdar eller ett stort offentligt rum. Så kan
man sammanfatta de tre vägvalen för området vid klockstapeln i Ör,
som presenterades för medborgarna i mitten av mars. Ett av dem ska
bli verklighet när utbyggnaden börjar om ett par år.

Utvecklingen av Hallonbergen och Ör
fortsätter med oförminskad kraft. Och
i slutet av januari hölls två idéverkstäder kring området vid klockstapeln i Ör.
– Syftet var att konkretisera det tidigare planarbetet och det övergripande
visionsarbete som drivits inom ramen
för projektet PARK LEK, säger planarkitekt Gustav Björeman.
Idéverkstäderna var öppna för alla
och totalt deltog 50 personer, varav
över hälften var boende eller representanter för lokala organisationer. Övriga
deltagare var tjänstmän, politiker,
representanter för byggföretag, fastighetsägare, arkitekter och konsulter.
– I stadens fördjupade översiktsplan
för Hallonbergen, Ör och Rissne finns
målsättningen att stärka sambandet
mellan Hallonbergen och Ör. Detta
utan att bygga ihop stadsdelarna
– ett önskemål som kom fram ur stadsplanerings- och konstprojektet PARK
LEK som avslutades förra året. Här
har området vid klockstapeln pekats
ut som möjligt att bebygga. Oavsett
vilket vägval vi går vidare med är den
överordnade tanken att skapa trevliga

grönstråk för alla som rör sig
mellan Hallonbergen och Ör,
säger Gustav Björeman.
Spara grönska och skapa trygghet
De förslag som kom fram ur idéverkstäderna behandlades av Sundbybergs
stad i samarbete med Arken Arkitekter
och Ekologigruppen. Resultatet
blev tre olika typer av lösningar:
”Tre kvarter”, ”Hus i park” och
”Storgårdskvarter”.
– Samtliga dessa tre möter kommunens syfte och mål med projektet
samtidigt som de vanligaste synpunkterna från idéverkstäderna är tillgodosedda, till exempel att spara grönskan
och kullen och skapa trygghet längs
gatorna. De tre lösningarna kan på
olika sätt lägga grund till en fortsatt
stadsbyggnad väster om klockstapeln,
fortsätter Gustav Björeman, som
betonar att det inte är fråga om några
detaljerade förslag utan om tre olika
strukturer:
– De beskriver från ovan på vilka
olika sätt man kan bygga, inte hur
husen ska se ut eller hur stora de är.

De tre vägvalen beskrivs i en rapport, där både styrkor och svagheter
förtydligas i tabeller. ”Hus i park” är en
öppen lösning som kräver lite högre
hus, ”Tre kvarter” innebär mindre och
mer instängda gårdar medan ”Storgårdskvarter” skapar ett offentligt
grönt rum i mitten av området tillsammans med de befintliga husen
på Mamsellvägen.
Kommande steg
– Nästa steg var att medborgarna
fick lämna sina synpunkter på de tre
inriktningarna. Sedan kommer arkitekter från HSB och Förvaltaren
– som båda är intresserade av att
bygga – att rita förslag utifrån vägvalen och de synpunkter som
kommit in.
Utifrån detta beslutar kommunstyrelsens exploateringsutskott om
fortsatt inriktning för arbetet. Därefter
vidtar den vanliga detaljplaneprocessen med samråd och granskning.
Om tre till fyra år beräknas de första
husen vara inflyttningsklara.

Sundbybergs stad har
bästa servicen
Sundbybergs stad har, tillsammans med Tyresö kommun, den bästa kommunala
servicen i Stockholmsregionen. Detta enligt en
undersökning som företaget Svenskt Kvalitetsindex
har gjort. 86 procent av
invånarna i Sundbyberg
skulle också rekommendera
andra att flytta till staden.
– Sundbyberg växer
snabbt. Det ställer stora
krav på stadens medarbetare, som varje dag bidrar
till stadens utveckling. Det
är glädjande att våra invånare uppskattar vår service,
säger stadsdirektör Helén
Eriksson-Elf.
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Triss i ministrar
Det har varit tätt mellan ministerbesöken i Sundbyberg i vår. Statsminister
Stefan Löfven och miljöminister Åsa
Romson fick den 16 mars en visning
av de uppmärksammade trähusen vid
Bällstaån, och information om innovativt och hållbart bostadsbyggande.
Dagen därpå besökte gymnasie- och
kunskapslyftsminister Aida Hadzialic
Sundbybergs stads utbildnings- och
ungdomsverksamheter, bland andra
S:t Martins gymnasium samt Komvux
och SFI i Hallonbergen.
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Uutiset
Nytt på finska

Johan auttaa kaupungin
yhdistyksiä
Oletko yhdistysaktiivi? Haluatteko
apua toimintanne kehittämiseen?
Tai haluatteko perustaa yhdistyksen? Nyt teillä on mahdollisuus
saada apua Johan Larssonilta, joka
on Sundbybergin uusi yhdistysstrategi. Hän auttaa Sundbybergissä
toimivia yhdistyksiä, ennen kaikkea
lasten ja nuorten toimintaan suuntautuneita yhdistyksiä. Johan
Larssonin tavoitteena on saada
aikaan monipuolista ja laajaa yhdistystoimintaa kasvavassa Sundbybergissä. Jos olet yhdistysaktiivi
ja haluat apua, tai jos harkitset
yhdistyksen perustamista, voit ottaa yhteyttä Johan Larssoniin, puh.
08-706 86 38, sähköposti
johan.larsson@sundbyberg.se.

Föreningsstrategen
Johan Larsson, en länk
mellan staden och
föreningarna
FOTO: FREDRIK HJERLING

Johan stödjer stadens föreningar
Driver du en förening och vill ha hjälp att utveckla den? Eller vill du starta en förening?
Nu finns det hjälp. Johan Larsson är Sundbybergs nya föreningsstrateg, som hjälper
föreningarna på deras egna villkor.
Ibland kan föreningar uppleva att
det är svårt att veta vart de ska vända
sig med olika frågor till staden, eller
hur de ska göra för att utveckla sin
förening.
– Då finns jag till hands. Jag är en
länk mellan föreningarna och staden,
och en hjälp i deras utvecklingsarbete,
säger Johan Larsson.
Han tillträdde i oktober den nyinrättade tjänsten som föreningsstrateg.
Johan Larsson är utbildad elittränare
och har en bakgrund som professionell
seglare och klättrare. Han har även
jobbat i föreningslivet tidigare, bland
annat för Rädda Barnen och Stiftelsen
Friends mot mobbning.
– Att jag sökte den här tjänsten
beror till stor del på att jag får vara

med om att utveckla den för både
staden och föreningarna, vilket är
både spännande och utmanande. Och
Sundbyberg har ett rikt föreningsliv,
som dessutom hela tiden växer.
Målet för Johan Larssons arbete är
att skapa ett rikt och brett föreningsliv i ett växande Sundbyberg. Många
barnfamiljer flyttar hit och vill ha en
meningsfull fritid, och då är föreningslivet viktigt.
– Föreningar som driver barn- och
ungdomsverksamhet är prioriterade.
Det innebär att idrottsföreningarna
dominerar, men jag finns till för alla
typer av ideella verksamheter.
Maria Bohman Kreij, ordförande för
kultur- och fritidsnämnden, är glad
att kunna erbjuda bättre stöd till

föreningar.
– Den nya föreningsstrategen gör det
möjligt för alla Sundbybergs föreningar att vända sig till en person med sina
frågor. Oavsett om det gäller lokaler,
bidrag, regler eller samarbete med
staden, säger Maria Bohman Kreij.
Johan Larsson har en arbetsplats i
Löthallen men tillbringar sin mesta tid
ute hos föreningarna. Han har redan
haft många kontakter med föreningslivet och hjälpt till med bland annat
bidragsansökningar. Om du är aktiv
i en förening och vill ha hjälp, eller
om du funderar på att starta en
förening kan du kontakta
Johan Larsson på 08-706 86 38
eller johan.larsson@sundbyberg.se.

Unga hjälper Sundbyberg att skapa ny stadskärna
Delaktighet och dialog är två framgångsfaktorer när järnvägen grävs ner
och den nya stadskärnan ska skapas.
Därför bjuder staden nu in till en
idétävling för unga mellan 16 och
26 år. Syftet är att få in deras idéer
om stadsutveckling och gatuliv.

– Vi vill ta vara på de ungas perspektiv, kreativitet och nytänkande, säger
stadsbyggnadschef Catherina Fored.
Tävlingen består av två deltävlingar
med olika teman, där varje vinnare
tilldelas 25 000 kronor. Läs mer på
ung.csundbyberg.se.

Asukkaat päättävät Örin tulevaisuudesta
Avoimia ratkaisuja, pieniä pihoja vai
suuri, julkinen tila? Näin voitaisiin tiivistää ne kolme Klockstapeln-korttelin rakennusvaihtoehtoa, joista
kansalaiset saavat esittää mielipiteensä. Sekä HSB että Förvaltaren
ovat kiinnostuneita rakentamaan
alueelle. Heidän arkkitehtinsä piirtävät omat ehdotuksensa asukkaiden valintojen pohjalta. Kunnanhallituksen rakennusvaliokunta tekee
ehdotusten pohjalta päätöksen
tulevista rakennustöistä. Ensimmäisten talojen lasketaan valmistuvan
kolmen tai neljän vuoden kuluttua.

Bällstahof – kaupungin uusi
vanhustentalo
Bällstahof on nimi, jonka Sundbybergin asukkaat äänestivät
Vasagatanin varrelle tulevan uuden
vanhustentalon nimeksi.
– Nimi on ihanteellinen, koska
talo sijaitsee lähellä Bällstaån-jokea
ja Bällsta bro -siltaa, toteaa vanhustenhuoltohallinnon johtaja Birgitta
Fahlgren-Sylvén.
Bällstahof avataan kesäkuussa.
Myös Lilla Albyn kohtauspaikan
toiminta siirretään talon uusin,
viihtyisiin yhteistiloihin.
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Socialt bokslut hjälper oss
att lära av varandra.
För andra året i rad har staden i dagarna färdigställt ett socialt bokslut, som lyfter
fram goda exempel på insatser som gjorts under 2014 för att stärka social hållbarhet.
– Vår förhoppning är att de exempel som lyfts fram kan inspirera andra till fortsatt
arbete, säger projektsamordnare Ninni Holmlund.
Rissnedialogen, hbt-certifierade verksamheter, tillgängliga lekplatser och medverkan i Melodifestivalen för personer med
funktionsnedsättning. Det är bara några
av de insatser som beskrivs i stadens
sociala bokslut 2014.
– Bokslutet är en tillbakablick på
stadens arbete med social hållbarhet
under 2014 och beskriver ett axplock
av de insatser som gjorts. Det fungerar
som ett komplement till det traditionella

ekonomiska bokslutet, säger Ninni
Holmlund.
Hon betonar att det sociala bokslutet
inte har som uppgift att vara ett kontrollinstrument, utan framför allt ska fungera
som ett lärande exempel och därmed göra
det enklare för staden att utveckla det
framtida arbetet med social hållbarhet.
Det sociala bokslutet vänder sig till
såväl medborgare som till stadens förtroendevalda och anställda. Underlaget är

framtaget av en projektgrupp med
representanter från samtliga förvaltningar.
Bokslutet är ett urval, vilket innebär
att det finns flera goda idéer som inte
presenteras. Men det betyder inte att de
är mindre värdefulla eller ointressanta,
säger Ninni Holmlund.
Fokus ligger på stadens insatser inom
områdena demokrati, jämställdhet,
barnens bästa och tillgänglighet.

EVENEMANGS-

GUIDEN

Dansens dag
onsdag 29/4,
17:00–18:15 och
19:00–20:15
Elever från Sundbybergs dansstudio
och dansgruppen
The expert dance
company
HALLONBERGEN
CENTRUM
Galleri ung visar
verk av Erik Laurin
Vernissage 29/4,
16:00–19:00
pågår 29/4– 25/5
GALLERI UNG,
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C,
1TR
Valborg
torsdag 30/4, 15:00
Sundbybergs fritidsgårdar och Aggregat m fl.
ÄNGSKOLAN
Seminarium om
solenergi
onsdag 6/5, 18:00–
19:30, frågor och
fika till 20:00
Egen solel och solvärme – vad ska
man satsa på,
Lars Andrén,
solenergiexpert
FÖRANMÄLAN KRÄVS,
SENAST 2/5 PÅ:
energiradgivningen.se

Den 31 januari invigdes
Sundbybergs om- och
utbyggda simhall. Den nya
simhallen är hbt-certifierad och består av fem
bassänger och en friskvårdsanläggning.
FOTO: KARINA LJUNGDAHL

Träffa byggherrarna på Ursviksdagen
Den 10 maj mellan 11:00 och 14:00 är
det traditionsenligt dags för Ursviksdagen, som bjuder på roliga aktiviteter
och trevligt umgänge för stora och små.
Besökarna får tillfälle att lära känna
stadsdelen och stifta bekantskap med
byggherrar, Sundbybergs stad, föreningar
och företag. Här kan du som bott i Ursvik

ett tag, är nyinflyttad eller blivande
Ursviksbo träffa andra över en kopp kaffe
eller något att äta.
Förra årets succé med stadsodling
upprepas när Stadsbyggnadsprojektet
Ursvik lottar ut möjligheten att få använda
en odlingslåda med jord. I år finns det
dessutom möjlighet att bli delad fadder

för en bikupa, och så småningom få egen
närodlad honung. Årets Ursviksdag hålls
vid konstinstallationen ”Pocket Park”
på Stallgatan och på Kymlingeskolans
skolgård. Mer information och
vägbeskrivning på www.ursvik.se

Blåsfestival
söndag 10/5,
14:00–17:00
Stockholm teachers
big band ger jazz- och
blåsfestival med bl.a.
Magnus Lindgren och
KMHS Big Band
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C, 1 TR
Sångcafé på
Kulturcentrum
torsdag 7/5 14:00
Allsång med
Svante Engblom och
Kina L Koski
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C

