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Största bästa festen
Alla möts vi på
Golfängarna
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Sundbyberg
Nytt från

Hallonbergen får mobila
studentbostäder
Här finns tystnaden
i Sundbyberg
– Ett av våra största behov idag är
förmågan att fokusera. Och för att bli
bättre på det behöver vi ibland få en
tankepaus, lite perspektiv och en dos
rofylld natur, säger stadens miljösamordnare Angelica Aronsson.
– Att gå ut i naturen, meditera eller
jobba med mindfulnessövningar har
en gemensam kärna: behovet av att
finna ett inre lugn.
Det är dock inte alltid så enkelt att
finna de rofyllda och tysta platserna i
naturen, när stadens ljud ständigt är
närvarande.
– För att hjälpa medborgarna att
hitta rofyllda plater, och erbjuda en
upplevelse i naturen, har staden därför
tagit fram en guide, där vi har valt
ut fem natursköna och relativt tysta
platser i våra närområden. De är utvalda bland annat efter ljudnivåer, men
vindriktning, väder, årstid och tiden
på dagen påverkar hur tysta de är.
De fem rofyllda platserna och promenaderna är:
• Nötbacken och rastplatsen
vid Solbacken i Igelbäckens
naturreservat
• Ursvikshöjdens norra slänt
• Utkiken i Duvbo
• Tuleparken i centrala Sundbyberg
• Rastplatsen vid sjukilometersspåret i Igelbäckens naturreservat
Vid varje plats finns en symbol, som
visar att besökaren är framme. Hitta
platserna på Google.se/maps sök efter
Guide till tystnaden i Sundbyberg.

De mobila studentbostäderna är riktiga bostäder med
kök och badrum, inga byggbaracker.
FOTO: XLNTLIVING

I september får Sundbyberg 65 nya studentbostäder, som skiljer sig från det mesta vi
har sett tidigare. Bakom före detta Hallonbergsskolan bygger sundbybergsföretaget
Xlnt Living nämligen mobila bostäder av före detta fraktcontainrar.
– Att de är mobila innebär att de
är förproducerade och monteras
på plats. Men de är ”riktiga” bostäder, inga byggbaracker. De är på 26
kvadratmeter och har både kök och
badrum, säger Elman Azari på Xlnt
Living.
Marken ägs av Sundbybergs stad
och stadens fastighetsbolag Förvaltaren. Uthyrningen kommer att ske
i samarbete med studentorganisationerna och Stockholms bostadsförmedling. De 65 bostäderna utgör
första etappen av 220 planerade
studentbostäder i Sundbyberg.

– Tillfälliga bostäder med den
byggteknik som finns idag är ett bra
alternativ för både studenter och
ungdomar. Tack vare att vi utgår från
en fraktcontainer kan vi hålla nere
kostnaderna, vilket gynnar studenten
i slutänden. För 5 000 kronor i månaden får studenten bostad, el, värme,
internet, tv och hemförsäkring, säger
Elman Azari.
De mobila studentbostäderna har
tillfälliga bygglov, vilket innebär att
de kommer stå uppställda i minst
fem år och maximalt 15 år.
– Vi i Stockholmsregionen måste

tänka lite mer tillfälligt. Allting kan
inte alltid vara långsiktigt på hundra
år, ibland får man använda mark i
fem år och då är det här en utmärkt
lösning, säger kommunstyrelsens
ordförande Jonas Nygren (S).
– Stockholm är en kunskapsregion
som konkurrerar med välutbildad
arbetskraft. Fler kommuner måste
därför våga ta ansvar för byggandet
av studentbostäder. Studenterna
bidrar både till den lokala dynamiken
och till regionens utveckling, säger
Jonas Nygren.
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Senaste
nytt
Över 11 000 nya bostäder
11 200 nya bostäder kommer att byggas i Sundbyberg de kommande femton
åren, varav drygt hälften
i Ursvik. Det visar den bostadsprognos som stadsledningskontoret har gjort.
Utifrån denna har konsultföretaget WSP sedan gjort
en befolkningsprognos,
som uppskattar att antalet
sundbybergare kommer att
vara drygt 70 000 år 2030.
Detta att jämföra med dagens 44 000 invånare.

Kulturskolorna i
Sundbyberg och Solna
inleder samarbete
Det blir enklare för barn
och unga som bor i Sundbyberg och Solna att välja
kulturskola oavsett vilken
av kommunerna man bor i.
Det betyder att barn som
bor i Sundbyberg även kan
välja att delta i Solna kulturskola för den avgift som
gäller där, och tvärtom.
Beslutet togs nyligen i
båda kommunerna och
utbytet startar hösten
2015.

Två nya äldreombud
Staden har sedan årsskiftet
två nya äldreombud, som
fungerar som en länk mellan de äldre medborgarna
och kommunen. Ombuden
är fristående, vilket innebär
att de företräder medborgarens intresse gentemot kommunen, och har
tystnadsplikt. Läs mer om
äldreombuden på:
sundbyberg.se/aldreombudochforeningar

Största festen mot nya rekord
Musik, dans, teater och en massa aktiviteter för stora och små. För elfte året i rad
bjuder Sundbybergs stad på stor nationaldagsfest den 6 juni. Förra året samlades
hela 40 000 personer på Golfängarna för att fira den svenska nationaldagen på
sundbybergsvis. I år beräknas lika många komma och får denna gång sällskap av
artister som Nanne Grönvall, Isa, Näääk & Nimo och Panetoz.
Festligheterna börjar klockan tolv med
välkomnande musik av Sundbybergs
musikskola och avslutas klockan sju på
kvällen.
– Nationaldagsfirandet har blivit en
populär tradition för hela familjen, och
det är också något vi hela tiden har haft
som mål när vi planerat aktiviteter och
bokat artister, säger Niklas Werge, kommunikationschef i Sundbybergs stad.
Årets uppträdanden spänner från
Nanne Grönvall som firar 30 år som
artist till Isa, som slog igenom i årets
melodifestival.
– Övriga artister på stora scenen är
Panetoz, pojkbandet Skyscraper och
Nääk & Nimo, som blivit kända för sina
hiphop-versioner av kända låtar som
Lyckliga gatan och Jag hade en gång en
båt. Men vi är också glada över att även
i år kunna bjuda publiken på många
härliga framträdanden från elever
från stadens musikskola, dansstudio,
teaterstudio och inte minst ungdomsverksamheten Aggregat.
På programmet i övrigt finns många
roliga gratisaktiviteter för barnen, till

exempel ansiktsmålning, hoppborg,
klättervägg och mindre karuseller.
Nya svenska medborgare hälsas som
vanligt välkomna och Årets sundbybergare koras.
Ett femtiotal företag och organisationer ställer ut i tältbyn, flera matställen och ett tivoli finns på plats och
en mängd aktiviteter äger rum hela
dagen. För den intresserade finns det
också möjlighet att utmana både skolungdomar och seniorer i schack.
En bra hårdag
– Förra årets erbjudande att fixa frisyren hos frisörelever från S:t Martins
gymnasium blev en succé och återkommer i år. Nu kommer dessutom
elever från det nya stylistprogrammet
att finnas på plats i Sundbybergs
stads tält. Där finns också möjlighet
att prova på elcyklar, pärla pärlplattor, prata om barnrättsfrågor, få hjälp
med konsumentvägledning och ställa
frågor till representanter från det stora
stadskärneprojektet då järnvägen ska
grävas ned, säger Niklas Werge.

UR PROGRAMMET
– STORA SCENEN
13:00
Invigning
14:00
Nanne Grönvall
15:00
Nya svenska medborgare
och Årets sundbybergare
16:00
Isa
16:45
Skyscraper
17:00
Näääk & Nimo
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Musik + dans = sant

Hustaken får liv i
framtidens Sundbyberg

”Mål och Drömmar” heter två avancerade program som
Musikskolan respektive Dansstudion driver sedan några
år, med varsin inriktning. Nu möts de två för första
gången. Tillsammans framför tre sångerskor, nio dansare och femton musiker ett nummer på stora scenen vid
nationaldagsfirandet på Golfängarna den 6 juni.
Mål och Drömmar fortsätter till hösten – läs mer på
sundbyberg.se. Sök på ”Mål och drömmar” så hittar du
länkar till både Musikskolan och Dansstudion.

Ett levande stadsliv med restauranger uppe på taken. Det
är ett av elementen till framtidens stadskärna som vinnarna, en grupp om sju ungdomar från Sundbyberg, tagit
fasta på i idétävlingen Ung C Sundbyberg med bidraget
”Sundbybergs hjärta”. Samtliga bidrag i tävlingen kommer
att användas som underlag i arbetet med programförslaget
till Sundbybergs nya stadskärna.
Nu pågår deltävling två på temat ”Framtidens kreativa
och flexibla arbete”. Läs mer på ung.csundbyberg.se.
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Uutiset
Nytt på finska

Suuri juhla nyt entistäkin suurempi
Musiikkia, tanssia, teatteria ja monenlaista toimintaa niin suurille kuin pienillekin!
Kesäkuun kuudentena päivänä kokoontuu suuri joukko kansallispäivän juhlijoita
koko Tukholman alueelta Sundbybergin
Golfängarna-niityille jo yhdettätoista
kertaa.
Viihteestä vastaavat muun muassa
Nanne Grönvall, Isa, Näääk & Nimo,
Panetoz ja Sven-Bertil Taube. Juhlallisuudet alkavat kello kaksitoista Sundbybergin musiikkikoulun musiikkiesityksellä ja
päättyvät iltaseitsemältä.
Lapsille on monenlaista hauskaa
maksutonta toimintaa, kuten kasvomaalausta, pomppulinna, kiipeilyseinä
ja karuselli. Uudet Ruotsin kansalaiset
toivotetaan entiseen tapaan tervetulleiksi ja tilaisuudessa julkistetaan
myös vuoden sundbybergiläinen.

Den optiska läsaren
reagerar på matavfallspåsens gröna färg och
puttar över påsen till en
egen container.
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Nytt system för sopsortering
testas i Rissne
Sopsugen som själv sorterar ut matavfallet? Det låter som science fiction,
men i Rissne pågår ett försök med just detta.
– På sikt kommer avallspåsarna att sorteras med hjälp av en optisk läsare i sopsugsterminalen så att rätt påse hamnar i rätt container, säger projektledare Carin Tullberg.
Sundbybergs stads alla fastighetsägare
har skyldighet att tillhandahålla sortering av matavfall. Det är verklighet
idag i de flesta delarna av Sundbyberg.
– Det är dock problem i stora delar
av Rissne och Hallonbergen eftersom
bilarna inte kan köra in på gårdarna
och tömma sopkärl. Därför införde
Sundbyberg, som en av de första
kommunerna i Sverige, sopsug i de
områdena. Och det är sopsugen vi nu
testar även för sorterat matavfall, säger
Carin Tullberg.
230 hushåll i Rissne har därför i
april och maj provat att sortera sitt
matavfall i gröna plastpåsar, som de

sedan slängt i samma sopnedkast som
övriga hushållssopor. Därifrån transporteras påsarna i sopsugsledningarna
till en terminal.
– Det vi undersöker i första skedet
är om påsarna håller för transporterna
i rören och om hushållen sorterar rätt.
Om försöket faller väl ut är planen att
installera en så kallad optisk läsare i
sopsugsterminalen. Läsaren reagerar
på matavfallspåsens gröna färg och
puttar över den i en särskild container.
De andra påsarna reagerar inte läsaren
på, så de åker vidare till containern för
vanliga hushållssopor.
Innan detta kan bli verklighet ska

projektet först utvärderas. Samfälligheten,där Förvaltaren och bostadsrättsföreningarna i området ingår, ska
godkänna finansieringen av systemet
med optisk läsare. Dessutom kan den
kommande tvärbanan innebära att
sopsugsterminalen behöver byggas om.
– Om alla besked är positiva hoppas
vi kunna införa systemet om något år.
Vi söker även ett sätt att sortera matavfall i Hallonbergen och Ör, men där
är förutsättningarna lite annorlunda
eftersom sopsugen är äldre och rören
i sådant skick att soppåsarna trasas
sönder. Så här måste vi testa andra
lösningar, säger Carin Tullberg.

Minibibblan i Marabouparken har öppnat
Även den här sommaren har Marabouparken ett eget minibibliotek i den nybyggda paviljongen. Hos Minibibblan
kan parkens besökare låna med sig en bok och sedan ställa
tillbaka den när den är färdigläst, eller lämna tillbaka den på
något av stadens två bibliotek. Öppettiderna är samma som
för övriga parken.

Det lilla biblioteket är ett samarbete mellan Marabouparken
och Bibliotek Sundbyberg och lånar ut böcker för både barn
och vuxna. Minibibblan öppnade den 9 maj och håller öppet
hela sommaren förutom om det regnar. Dessutom blir det
sagostunder fyra torsdagar: 16, 23 och 30 juli samt 6 augusti
klockan 12:00.

Rahtikonteista opiskelija-asuntoja
Hallonbergeniin
Syyskuussa Sundbybergiin saadaan
65 uudentyyppistä opiskelija-asuntoa,
kun sundbybergiläinen Xlnt Living
-yritys rakentaa vanhoista rahtikonteista
siirrettäviä opiskelija-asuntoja entisen
Hallonbergsskolanin taakse. Asunnot
ovat esivalmisteltuja ja ne asennetaan
paikalla. Ne ovat kuitenkin ”oikeita”
asuntoja eivätkä mitään rakennusparakkeja. Niiden pinta-ala on 26 neliötä ja
niissä on sekä keittiö että kylpyhuone.
Kyseessä on ensimmäinen vaihe Sundbybergiin suunnitelluista 220 opiskelija-asunnosta.

Rissnessä kokeillaan uutta jätteiden
lajittelujärjestelmää
Kaikki kaupungin kiinteistönomistajat
ovat velvollisia järjestämään asukkailleen
ruokajätteiden lajittelun.
Rissnessä on kuitenkin ollut ongelmana,
etteivät jäteautot aina pääse ajamaan
pihoihin tyhjentämään jätesäiliöitä.
Sundbybergissä kokeillaan sen vuoksi
uutta järjestelmää, jossa Rissnen asukkaat lajittelevat ruokajätteensä vihreisiin
muovipusseihin. Muovipussit heitetään
samaan jätekuiluun muiden talousjätteiden kanssa. Jätepussit kuljetetaan sen
jälkeen putkikuljetusjärjestelmän avulla
terminaaliin, jossa optinen lukija reagoi
ruokajätepussien vihreään väriin ja ohjaa
ne erityiseen konttiin.
Jos kokeilun tulokset ovat myönteisiä,
kaupunki toivoo voivansa ottaa järjestelmän käyttöön lähivuosina.
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Linda Pira uppträdde för Valborgsfirande Sundbybergsungdomar
Korvgrillning, sumobrottning och uppträdande av Linda Pira, en av Sveriges största
hiphopartister. Det fixade stadens Rissneambassadörer på Valborgsmässoafton.
– Valborgsfirandet började redan
klockan fem på eftermiddagen med
barn- och familjeaktiviteter på gården
utanför fritidsgården Stationen. Vi
satsade verkligen på att nå hela familjer, inte bara ungdomar, säger David
Gerges, som är ungdomscoach för
Rissneambassadörerna.
Sumobrottning i så kallad ”fat suit”,
boxning med jättehandskar och hinderlöpning var några av aktiviteterna
på programmet. Framåt sjutiden då det
var dags för Linda Piras uppträdande
strömmade även Rissnes ungdomar till.
– Det roliga är att stadens småbarnsfamiljerna stannade kvar, så det blev
en väldigt fin gemenskap hela kvällen.
När Linda Pira, som bland annat
utsågs till Årets Hiphop/soul-artist på

P3:s Guldgala, gick upp på scenen var
det nästan fullt i Ängsskolans aula.
Och hon infriade förväntningarna.
– Hon höll en jättebra show, bjöd på
sig själv på scenen och tog också upp
en av våra trettonåringar, som länge
har velat se henne uppträda.
Efter Linda Pira uppträdde åtta
lokala artister inom hiphop, sång,
dans och pianospel. Och publiken
stannade kvar.
– Det är ju mycket som händer på
Valborgsmässoafton och vi var lite
oroliga att ungdomarna skulle dra
vidare efter Lindas uppträdande. Men
publiken stannade kvar tills vi avslutade vid elvatiden, vilket var fantastiskt,
säger David Gerges.

RISSNEAMBASSADÖRERNA
•

Sundbybergs stad har projektanställt tio ”Rissneambassadörer” i
åldrarna 18 och 25 år; engagerade
ungdomar som själva kommer
från Rissne.

•

Deras uppdrag är att stärka gemenskapen i Rissne och vara en länk
mellan ungdomar, föreningar och
andra aktörer i området.

•

De kommer med egna idéer till
aktiviteter, håller i allt och ser till att
Rissnes ungdomar blir delaktiga.

•

Exempel på aktiviteter som Rissneambassadörerna ligger bakom är
alternativt julfirande, fotbollsturneringar, skidresor, basketplanen Rosa
Pantern och nu senast Valborgsfirandet på Stationen.

SOMMARLOVS-

KUL

Sommarskoj på
Stationen
Gratis sommarskoj
åk 6–7 den 24–26 juni kl.
10:00–16:00. Föranmälan
krävs. Ta med egen lunch!
FRITIDSGÅRDEN STATIONEN

Vi spelar teater
25 juni kl. 9:00–16:00,
9–10 år. Uppspel 16:00,
nära och kära är välkomna!
Föranmälan krävs, 100 kr.
KULTURCENTRUM

Sagostund
16, 23 och 30 juli samt
6 augusti kl. 12:00,
ålder 3–6 år.
MINIBIBBLAN
MARABOUPARKEN

Barnteater Kottan
med vänner
11, 18 och 25 juli kl. 11:30,
familjer med barn från 2 år.
MARABOUPARKEN

Blåskollo
17–18 augusti kl. 9:00–
16:00. Ålder 7–10 år,
200 kr, instrument lånas
gratis under dagen.
Föranmälan krävs.
KULTURCENTRUM

Sommarkurs i dans
10–14 augusti kl. 15:00–
18:00, ålder 8–17 år. Prova
olika dansstilar, bland
annat hiphop, street, show,
freestyle, contemporary!
Föranmälan krävs, 550 kr.
KULTURCENTRUM

Aggregat på ungdomsfestivalen We are Sthlm
11–15 augusti,
ålder 13–19 år.
När Linda Pira gick upp
på scenen var det nästan
fullt i Ängsskolans aula.
Och hon levererade!
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Onsdagen före Valborg fylldes Hallonbergen Centrum av
flera tusen åskådare och över 500 dansande elever från
Sundbybergs dansstudio – ett evenemang som vuxit varje
år, sedan koreografen Helene Karabuda 2007 flyttade sin
lektion med 30 barn ut i centrum.
– Det här är en av de roligaste dagarna på hela året. Förutom att föräldrarna får en chans att se sina barn dansa
så når vi en massa besökare och förbipasserande som inte
alls förväntat sig en dansuppvisning, säger hon.
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Unga dansare fyllde Hallonbergen Centrum

KUNGSTRÄDGÅRDEN

Info och anmälan via
sundbyberg.se/sommarlov.

