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Smarta papperskorgar
Soporna packas ihop  
automatiskt
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Hembesök
Returkassen hämtar  
vid dörren
SID 4

Jobbpunkten – nytt 
samarbete med  
Arbetsförmedlingen 
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Lördag 5 september var det dubbel 
invigning på Rissne Torg. Både det 
nya allaktivitetshuset Hundra74:an 
och fritidsgården Gluggen slog upp 
portarna för allmänheten.

– Vi hade en hoppborg, bjöd på 
popcorn och mjukglass och byggde 
upp en öppen scen på gräsmattan ut-
anför lokalen. Och det var jättemånga 
barn och ungdomar – inte minst 
många flickor – som spontant gick 
upp på scenen för att sjunga och rap-
pa. Samtidigt höll Unga Örnar flera  
aktiviteter inne i huset, säger projekt- 
ledare Jennifer Jerez.

Ungdomar inredde
I Hundra74:an finns både Sundby-
bergs tjejjour Stjärnjouren, fritidsgår-

den Gluggen och stadens Rissne- 
ambassadörer. De sistnämnda har inte 
bara arrangerat invigningen, utan har 
också varit med om att ta fram fritids-
gårdens inredning.

– Ungdomarna fick 300 000 kronor 
ur stadens medborgarbudget för att 
inreda ungdomsgården. Rissneambas-
sadörerna åkte därför runt i skolorna 
och samlade in förslag. 

Lokalen är till stor del inredd med 
begagnade möbler som målats om av 
barn och unga i Rissne. Idén att låta 
barn och unga formge sina egna  
möbler bygger på ett hållbarhetstänk.

– Vi har lagt stor vikt vid att låta de 
unga själva vara delaktiga hela vägen, 
från planering till färdiga lokaler. Det 
här ska vara ett hus som bidrar till 

skapande och kreativitet och där  
alla känner sig välkomna, säger  
Jennifer Jerez.

Namntävling
Ungdomarna har även själva gett namn 
till den nya gården. Staden utlyste en 
namntävling på sundbyberg.se och 
flest röster fick Hundra74:an. 

Namnet kommer från de tre första 
siffrorna i Rissnes postnummer.

– Det har varit jätteroligt att se 
ungdomarnas engagemang, och vid 
invigningen fick även deras föräldrar 
anhöriga se var deras barn tillbringar 
sin fritid, säger Jennifer Jerez.

Nu är det nya aktivitetshuset i Rissne högtidligen invigt. Här huserar inte bara  
fritidsgården Gluggen, utan även Stjärnjouren, dit unga kvinnor kan vända sig och 
Rissneambassadörerna.  

Välkommen till Hundra74:an!

– Vi vill nå alla unga vuxna, inte bara 
de som kommer till Arbetsförmedling-
en. Och för att kunna bryta utanför-
skapet måste vi göra det på deras egna 
villkor.

Så förklarar Mariam Osman  
Sherifay (S), ordförande för social-  
och arbetsmarknadsnämnden, stadens 
nya satsning på Jobbpunkten, den 
drop-in-verksamhet som nästa tisdag 
öppnar i Hallonbergen centrum. Det 
är Arbetsförmedlingen och enheten 
för vägledning och arbete samt barn- 
och utbildningsförvaltningen på 
Sundbybergs stad som gör en gemen-
sam satsning för att nå 16-24-åringar. 
Varje tisdag mellan 12:00 och 18:00 
finns två medarbetare från staden, en 
handläggare från Arbetsförmedlingen 
och en gymnasiesamordnare på plats 
för att möta ungdomarna.

– Besökarna behöver inte vara  
registrerade på Arbetsförmedlingen. 
Här kan alla få råd och stöd för att 
finna ett arbete, hitta en utbildning 
eller fullfölja gymnasieutbildningen. 
Det går också att boka ett trepartssam-
tal på plats med både Arbetsförmed-
lingen och enheten för vägledning 
och arbete. Det är både effektivare 
och snabbare, samtidigt som det ökar 
möjligheten att få rätt stöd.

Ett annat syfte med satsningen är 
att få en dialog med de unga, för att få 
kunskap om vad de själva efterlyser.

– Vi börjar med att testa och  
utvärdera. Det här är ju ett nytt  
arbetssätt som vi tror mycket på, säger 
Mariam Osman Sherifay.

Amir Kazemi, Amanuel Gebresus (stående), Jennifer Jerez och 
Nahom Fessahaye välkomnar alla till det nya aktivitetshuset 
Hundra74:an i Rissne.
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Ursvikskolan och Lilla Alby skola har öppnat igen efter ombyggnad:

Större, bättre, fräschare

Mångkulturell demokrativecka

Sundbybergarna blir allt fler och detta 
gäller förstås även skolbarnen. Därför 
har både Lilla Alby skola och Ursvik-
skolan byggts ut, och har nu kapacitet 
att ta emot 420 elever vardera.

– Ursvikskolan har fått en helt ny 
skolbyggnad och består nu av tre hus: 
förskolan, det nya huset för förskole- 
klass och lågstadium, samt den  
ombyggda skolan, där mellanstadie- 
eleverna håller till. Bland nyheterna 
finns ett bibliotek, nya salar för  
praktiskt-estetiska ämnen, ett  
musik- och dramarum samt en ny 
fräsch matsal och ett stort tillagnings-
kök, säger rektor Elisabet Streling.

Ursvikskolan har även fått en större 
skolgård med bland annat en bandy- 
plan och nya gungor. Gården är 

tudelad; en del för skolan och en för 
förskolan, som är en egen enhet med 
egen ingång. I oktober ska allt vara 
helt klart.

– Vi har dessutom ett par koloni-
lotter som våra NO-klasser besöker. 
Skolan ligger precis vid skogen, och 
idrott och hälsa är en del av vår profil, 
säger Elisabet Streling.

Lilla Alby skola har profilerat sig 
som den lilla skolan med det stora 
hjärtat. Men så liten är den inte längre, 
då en helt ny femvåningsbyggnad 
öppnade till skolstarten.

– Det har blivit fantastiskt fint. Men 
eleverna tycker att vi ska börja kalla 
oss för den stora skolan med det stora 
hjärtat istället, säger Ann-Britt Sjöberg, 
rektor för Lilla Alby skola.

Den nya byggnaden har bland annat 
fått en matsal med tillagningskök och 
ett nytt bibliotek. Den kopplas ihop 
med den befintliga skolan och gym-
nastiksalen via en glasad länkbygg-
nad. Vidare har skolgården rustats 
upp och bollplanen byggts om till en 
multiplan.

– Våra elever har varit med och 
påverkat resultatet. Bland annat är 
pingisborden, kompisgungan och 
de många klara färgerna ett resultat 
av deras önskemål, säger Ann-Britt 
Sjöberg.

En del detaljer återstår innan allt är 
helt klart, och båda skolorna kommer 
att invigas officiellt under hösten.

Se även separat notis om förskolan 
Klippan i Lilla Alby, som renoveras.

”Att leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle” är temat för årets  
demokrativecka i Sundbyberg. Den 12-18 oktober arrangeras flera aktiviteter, 
föreläsningar och möjligheter att träffa andra medborgare.

Det är femte året i rad som Sundbybergs stad deltar i den europeiska  
veckan för lokal demokrati, som arrangeras av Europarådet. 

– Vi tror och hoppas att det under veckan kommer att uppstå spännande 
möten som vidgar våra perspektiv, säger projektledare Filippa Palmgren.

Läs hela programmet på sundbyberg.se/demokrativeckan

Rissne IP får konstgräs
Snart får Rissne ytterligare 
en konstgräsplan för fotboll 
och spontanidrott.  
Det är grusplanen för  
5- och 7-mannaspel på  
Rissne IP som ska får konst-
gräs under hösten och vin-
tern och upphandling för 
detta pågår. Sedan tidigare 
har Rissne IP en 11-manna- 
plan med konstgräs.

När höstterminen började 19 augusti kunde staden visa upp inte mindre än två nya 
skolor. Eller åtminstone nygamla. Både Lilla Alby skola och Ursvikskolan öppnade igen 
efter ett år av om- och utbyggnad.
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Demensteam för  
drabbade och anhöriga
Vid sviktande minne eller 
demenssjukdom kan det 
vara svårt att veta vad som 
är fel och vart man ska 
vända sig för att få hjälp. 
Staden har därför inrättat 
ett demensteam, som 
stödjer både drabbade och 
anhöriga. Demensteamet 
består av en demenssjuk-
sköterska, två undersköter-
skor med specialist- 
utbildning samt en kurator. 
Teamet samarbetar med 
stadens egen personal, 
landstinget, organisationer 
och myndigheter. Läs mer 
på www.sundbyberg.se/
stod-omsorg

Förskola i Lilla Alby  
renoveras
En större pedagogisk gård 
– det är den stora nyheten 
när Klippan och Kringlan 
slås ihop i nyrenoverade 
lokaler i Klippans förskola, 
Lilla Alby. Till hösten 2016 
öppnar förskolan igen, och 
kan då ta emot 120 barn. 
Under ombyggnaden 
flyttar verksamheten till 
tillfälliga paviljonger på 
tomten intill.

Europeiska Veckan
Lokal Demokrati

Lilla Alby 
skola

Ursvik- 
skolan

Lilla Alby skolas bollplan har rustats upp och 
byggts om till en multiplan.

Ursvikskolans rektor Elisabet Sterling är  
jättenöjd med resultatet av ombyggnaden.

Ljust och fräscht kännetecknar den  
utbyggda Ursvikskolan.



Uutiset
Nytt på finska

Ursvikskolan och Lilla Alby skola har öppnat igen efter ombyggnad:

Större, bättre, fräschare

Rosa heldag i Rissne
Hela 300 ungdomar slöt upp vid Rissne IP den  
22 augusti, då stadens Rissneambassadörer för an-
dra året arrangerade Rosa Pantern cup. Nytt för  
i år var att det inte bara bjöds på streetbasket- 
turnering, utan även på ett så kallat ”dance battle” 
och fotbollsturnering. Aktiviteterna höll på hela 
dagen, från elva på morgonen till tio på kvällen. 
Hejarklacksledare uppträdde och dj-gruppen  
Kmodi spelade musik. Allt vid Rosa pantern- 
planen, som är ett resultat av fjolårets  
medborgardialog i Rissne.
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Palautuskassi – nouto kotioveltas
Kerran kuukaudessa autonkuljettaja 
noutaa kemikaaleja (kuten maalia, 
kynsilakkaa ja puhdistusaineita) sekä 
pienelektroniikkaa (kuten sähkölamppu-
ja, matkapuhelimia ja paristoja) niiden 
sundbybergiläisten kotiovelta, jotka ovat 
tilanneet noudon. Nouto toimii näin:

• Palautettavia tuotteita tai  
tavaroita on oltava vähintään viisi.

• Niiden on mahduttava enintään 
kahteen ruokakassin kokoiseen 
kassiin. 

• Kemikaalit on pakattava ja varus-
tettava selkeillä merkinnöillä.

• Asukkaan on oltava paikalla, kun 
tavarat noudetaan ilta-aikaan.

• Tilaukset osoitteesta avfall-va@
sundbyberg.se. Voit myös ottaa 
yhteyden jäteasioiden käsittelijään 
(avfallshandläggare) kaupungin 
puhelinvaihteen kautta, puh. 08-
706 80 00.

• Lisätietoja on osoitteessa  
sundbyberg.se/returkassen
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Ursviksskolan ja Lilla Alby skola  
on avattu jälleen
Kun koulujen syyslukukausi alkoi elokuun 
19. päivänä, Sundbybergissä avattiin 
kaksikin uutta, tai oikeastaan uusvanhaa 
koulua. Niin Lilla Alby skola kuin Ursviks-
skolankin avattiin uudelleen vuoden 
kestäneiden korjaus- ja laajennustöiden 
jälkeen. Molemmat koulut voivat nyt 
ottaa vastaan 420 oppilasta. 

Koulut on korjattu parempaan 
kuntoon ja molemmat ovat myös saa-
neet lisärakennukset, joka yhdistetään 
vanhoihin koulurakennuksiin. Kouluissa 
on uudet valmistuskeittiöt, viihtyisäm-
mät koulupihat ja paljon muuta. Koulu-
jen viralliset avajaistilaisuudet pidetään 
syksyn aikana.

Älyroskikset tekevät työn itse
Älyroskiksia, jotka puristavat jätteet 
kasaan ja lähettävät viestin, kun on ty-
hjennyksen aika, on nykyisellään viidessä 
paikassa Sundbybergissä. Ne on varus-
tettu aurinkokennojen avulla toimivilla 
puristimilla, jotka puristavat jätteet ka-
saan. Jokainen roska-astia voi näin ottaa 
vastaan jopa seitsemänkertaisen määrän 
jätteitä omaan kokoonsa verrattuna. Kun 
tyhjennyksen aika lähestyy, jäteastiasta 
lähtee langaton viesti kaupungin puhta-
anapitoyksikölle, niin että henkilökunta 
voi tulla noutamaan jätteet.

De fem smarta papperskorgarna är 
utrustade med solcellsdrivna kom-
pressorer som pressar ihop skräpet på 
plats. Detta innebär att en papperskorg 
kan ta emot upp till sju gånger sin 
egen storlek. När den börjar bli full 
rapporterar papperskorgen detta via 
trådlös telekommunikation till stadens 
renhållningsenhet.

– Vi kan följa papperskorgarnas 
status i realtid via en mobilapp eller på 
webben. Där kan vi se hur fulla de är, 
vilket gör att vi kan tömma dem precis 
när det behövs, säger landskapsingen-
jör Mats Grönvik.

Varje papperskorg rymmer 570 liter 
sopor. Och eftersom de pressar ur all 
luft och komprimerar soporna blir 
transporterna färre.

– Det här är ett bra miljömässigt  
alternativ eftersom vi kan ta emot 
stora mängder skräp på en och samma 
plats. Och papperskorgarnas solpaneler 
kräver bara två timmars dagsljus per 
dag för att komprimera skräpet och 
kommunicera hur fulla de är, säger 
Stefan Bergström.

”Big Belly Solar” heter de smarta 
papperskorgarna. De ingår i ett 
pilotprojekt som ska utvärderas efter 

sex månader. Systemet används idag 
bland annat i Boston och Nottingham.

 Totalt förvaltar staden 500 pappers-
korgar i Sundbyberg.

Här finns de smarta  
papperskorgarna:

• Sundbybergs torg

• Biblioteket vid Signalfabriken

• Stationsgatan 3

• Duvbo tunnelbanestation

• Rissne ängar

Papperskorgar som pressar ihop skräpet själva och säger till när de måste tömmas. 
Det låter som science fiction, men är idag verklighet på fem platser i Sundbyberg.

– De bidrar till att Sundbyberg blir en klimatsmartare stad, säger stadsmiljötekniska 
nämndens ordförande Stefan Bergström (C).

Smarta papperskorgar
packar sig själva

Noah Moreno tävlade i Rosa Pantern cups ”dance battle”.
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Eftersom den mobila insamlingen 
ReTuren inte tar emot kemikalier och 
småelektronik har staden infört den 
tjänst man kallar ”Returkassen”. 

– Jag bokar hämtning på telefon, 
så kommer en chaufför och ringer på 
dörren. Fast just den här gången gick 
jag ner och mötte honom, säger  
Carin Lindström.

Max två påsar stora som matkassar 
går att lämna. Allt ska vara tydligt upp-
märkt, kemikalierna ska antingen ligga 
i sina originalförpackningar  

eller i förpackningar där innehållet  
tydligt framgår. Kim Nordberg, 
chaufför hos RenoNorden som sköter 
insamlingen, berättar att det fungerar 
utmärkt:

– Jag hämtar sista tisdagen varje 
månad. Innan jag åker ut ringer jag och 
kollar att folk är hemma. Sedan lägger 
jag upp min rutt så att körsträckan blir 
så kort som möjligt. Och jag blir alltid 
väl mottagen, det är uppenbart att 
sundbybergarna tycker att det här är  
en bra service.

Returkassen – insamling 
på hembesök

– Jag har lämnat returkassar i flera år. Det är en fantastisk tjänst, 
de kommer hem efter arbetstid, ringer på dörren och hämtar 
både farligt avfall och småel.

Det säger Carin Lindström i Ör, en av de sundbybergare  
som regelbundet använder sig av stadens kostnadsfria  
tjänst Returkassen.
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Carin Lindström gick själv ner och mötte chauffören  
Kim Nordberg med sin returkasse.

Returkassen
En gång i månaden kommer en chaufför hem 
till dörren och hämtar kemikalier (till exempel 
målarfärg, nagellack och rengöringsmedel) 
och småelektronik (till exempel glödlampor, 
mobiltelefoner och små batterier) hos de 
sundbybergare som har bokat. Att tänka på:

• Du ska ha minst fem saker att lämna.

• Sakerna ska få plats i max två kassar, 
stora som matkassar.

• Kemikalier ska vara förpackade och 
tydligt märkta.

• Du måste vara hemma den tid  
som chauffören kommer.

• Skicka din beställning till  
avfall-va@sundbyberg.se eller  
kontakta en avfallshandläggare via 
stadens växel 08-706 80 00.

• Läs mer på sundbyberg.se/returkassen

Aggregat i Kungsan
I mitten av augusti flyttade stadens kulturverksamhet 
för unga, Aggregat, tillfälligt från Hallonbergen till 
Kungsträdgården för att medverka vid Europas största 
ungdomsfestival We Are Sthlm. Personal från Aggregat 
höll i två workshoppar: ”Skate and create” och ”Play me, 
I’m Yours”. Det sistnämnda projektet utgjordes av  
15 pianon, som var utställda i centrala Stockholm och 
som vem som helst fick spela på. Aggregat utsmyckade ett 
av dessa pianon med pärlplattor och det har nu har fått 
sin permanenta plats på Kulturcentrum i Hallonbergen.

Evene- 
mang

El tiempo flamenco
Torsdag 24/9 14:00-15:00
Föreställning med flamenco, 
sång och dans
KULTURCENTRUM,  
HALLONBERGEN C, 1 TR

Barnteater: Ivar Knutte
Lördag 26/9 12:00
Ivar Knutte och vatten.  
Pris 40 kr
KULTURCENTRUM, 
 HALLONBERGEN C, 1 TR

Författarbesök:  
Martina Montelius
Onsdag 30/9 18:00
Dramatiker, regissör,  
författare m.m
BIBLIOTEKET SIGNALFABRIKEN, 
ESPLANADEN 10

Tribute to Simon and 
Garfunkel
Torsdag 1/10 14:00-15:00
Svante och Eyvind Engblom tar 
med dig på en musikalisk resa
KULTURCENTRUM,  
HALLONBERGEN C, 1 TR

Föreställning Solen bor  
i Karlstad
Torsdag 8/10 14:00-15:00
Rafflande historia med  
Thore Skogmans svängiga låtar
KULTURCENTRUM,  
HALLONBERGEN C, 1 TR

Barnteater: Guji-Guji
Lördag 10/10 12:00
Fritt efter Chih-Yuan Chens 
prisbelönta bok. Pris 40 kr
KULTURCENTRUM,  
HALLONBERGEN C, 1 TR

Författarbesök:  
Sara Stridsberg
Onsdag 14/10 18:00
Samtal om Saras bok  
och författarskap  
BIBLIOTEKET, SIGNALFABRIKEN

Sångcafé på  
Kulturcentrum
Torsdag 15/10 14:00-15:00
Allsång med Svante Engblom 
och Kina L Koski
KULTURCENTRUM,  
HALLONBERGEN C, 1 TR
 

Musikföreställning
Torsdag 22/10 14:00-15:00
Trio med Bumba på  
deras 58:e turnéår
KULTURCENTRUM,  
HALLONBERGEN C, 1 TR


