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Sundbyberg i
litteraturen får
skyltar på stan
Vad har författarna Stig Dagerman,
Helga Henschen, Daniel Sjölin, Eva
Adolfsson och Ragnar Thorsie gemensamt? Jo, alla har fått var sin skylt i
Sundbyberg med citat från deras
litterära verk, som anknyter till
respektive plats. Idén är ett medborgarförslag som staden tagit fasta på
och som alltså nu blivit verklighet.
Den tredje oktober invigdes skyltarna med en litterär vandring, där
åhörarna fick lyssna till berättelser om
författarna och deras verk. Sammanlagt ett sextiotal personer lyssnade
när de fem skyltarna invigdes – några
följde med under hela den över tre
timmar långa promenaden. Bland
annat deltog nära släktingar till både
Stig Dagerman och Helga Henschen.
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Avtäckte sin egen skylt
Av de fem författarna är Daniel
Sjölin den enda som fortfarande är
i livet, och han fanns på plats för att
avtäcka ”sin” skylt i Hallonbergen
centrum. Citatet på skylten är ur hans
debutroman Oron bror från 2002.
– Det är roligt att vi knyter ihop
vår stadsmiljö med de fotspår som
gestaltar Sundbyberg i litteraturen.
Vi kommer att berikas med fler
litterära skyltar med åren, säger
Maria Bohman (KD) ordförande i
kultur- och fritidsnämnden.

I oktober klubbade Sundbybergs
kommunfullmäktige ett avtal mellan
kommunen och markägarna i Ursvik.
Det innebär att arbetet med att utveckla
Ursvik kan fortsätta.
Utbyggnaden av den sista etappen
startar 2017 och när den nya stadsdelen står klar kommer den inte bara
rymma totalt runt 8 000 bostäder,
utan också få mycket stadskänsla med
torg, butiker, service, tvärbana och
flera busslinjer.
– Snart påbörjas bygget av den bro
som länkar Ursvik och Rinkeby redan

Nu startar utbyggnaden av Ursviks västra delar – i oktober klubbade
kommunfullmäktige ett avtal mellan kommunen och markägarna.

Nu bygger vi ut Ursvik
Inom kort startar utbyggnaden av Ursviks västra delar – en hållbar stadsdel
med bra kollektivtrafik, service och butiker. Och redan under byggtiden finns
god service tillgänglig genom en bro mot nya Rinkeby allé och den nya
restaurang- och handelsgatan Rinkebystråket.
2017. Det innebär att Ursviksborna får
tillgång till service och kollektivtrafik
tidigare än vad som annars varit fallet,
säger Sara C W Johansson, planarkitekt på Sundbyberg stad.
– Just nu pågår en mycket spännande utveckling i Rinkeby, bland annat
med Rinkebystråket, en helt ny handelsgata med uteserveringar, restauranger och kaféer, butiker och vardagsservice. Här sjuder det av folkliv.
Ursvik kommer även att kopplas
ihop med både Rissne och Hallonbergen.
Närheten mellan stadsdelarna ska bli

större och gatorna mer gåvänliga.
– Det är viktigt att alla stadsdelar
känns som en del av Sundbyberg.
Sundbybergs stad håller också på
att utveckla en plan för ett hållbart
Ursvik.
– Vi har alltid haft ett grönt fokus
i Ursvik, men nu fyller vi på med
ytterligare miljöaspekter och mer
social hållbarhet.
Utbyggnaden av Ursviks västra delar
beräknas pågå fram till 2025–2030.
Första inflyttning är tänkt att ske
under 2018.
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Felix
Herngren
spelar
in
Senaste
tv-serie i Sundbyberg
nytt
Har du noterat ovanligt många filmkameror och skådespelare i Sundbyberg
nu under hösten? Då har du sett rätt. Det är Felix Herngren som spelar in en
ny dramakomedi för SVT – mitt i hjärtat av Sundbyberg.
Alstom flyttar till
Sundbyberg
Energi- och transportföretaget
Alstom Transport i Sverige har
numera sitt huvudkontor i Sundbyberg. I slutet av september
flyttade de 80 medarbetarna
från centrala Stockholm till 1 700
kvadratmeter stora lokaler på
Landsvägen 50A.
– Alstom ville ha lokaler de
kunde växa i och attraherades
av Sundbybergs expansion. Det
är roligt att allt fler företag väljer
att flytta hit, säger Sundbybergs
stads näringslivschef
Sharif Pakzad.

Felix Herngrens nya tv-serie går under
arbetsnamnet ”Bonusfamiljen” och i
centrum står paret Lisa och Patrik som
bor vid Tuletorget. Den handlar om de
olika prövningar och komplikationer
som utgör Lisa och Patriks vardag som
bonusfamilj.
Serien spelas in på olika platser
i staden, främst i en lägenhet vid
Tuletorget, men också på bland annat
Ängskolan.
– Det är jättekul att de har valt Sundbyberg. Vi vill ju att alla ska få se vilken trevlig stad det här är, säger Sharif
Pakzad, näringslivschef i Sundbyberg.
Inspelningen började i september
och pågår fram till januari 2016.
Det innebär att tv-teamet, med Felix
Herngren i spetsen, och skådespelarna
kommer att synas lite här och var i
staden under hösten.

I huvudrollerna som Patrik och Lisa
ser vi Erik Johansson (från bland annat
Blå ögon och Sune i fjällen) och Vera
Vitali (från bland annat Hinsehäxan
och Arne Dahl-filmerna). Övriga roller
spelas av Petra Mede, Fredrik Hallgren,
Johan Ulvesson och Ann Petrén
bland andra. Även Lill-Babs har en
roll i serien.
Inspiration hemifrån
Felix Herngren har skapat serien tillsammans med sin fru Clara Herngren
och sin syster Moa Herngren. Innehållet har de hämtat från sina egna
liv med både egna barn, bonusbarn,
ex-makar och ex-män.
– Jag och Clara lever själva i en
bonusfamilj sedan tolv år tillbaka
och det är någonting som präglat våra
liv ganska kraftigt. Hur vi lever med

bonusbarn varannan vecka och numera
även gemensamma barn. Ena dagen
gråter man och den andra dagen
skrattar man åt situationen, säger Felix
Herngren.
Tanken är att serien ska gå lite mer
på djupet än en vanlig komedi, även
om den berättar ur det komiska perspektivet.
Tv-serien blir i tio avsnitt och kommer att visas i SVT under våren 2017.
Felix Herngrens tv-serie är inte den
enda inspelningen som görs Sundbyberg. Även ”Flickan, mamman och
demonerna”, regisserad och skriven
av Suzanne Osten, spelas in i staden.
Det är en verklig berättelse baserad
på Suzanne Ostens uppväxt. Förutom
i Sundbyberg spelas filmen också in i
Stockholm, Solna och på Åland.

Sundbyberg på
fastighetsmässa
Sundbybergs erfarenheter av
stadsutveckling väckte stort
intresse på mässan Business
Arena Stockholm i september.
Mässan vänder sig i första hand
till aktörer inom fastighets- och
byggbranschen.
Stadsutveckling ska vara
både socialt, ekonomiskt och
miljömässigt hållbar. Det var
huvudbudskapen när stadens
representanter Jonas Nygren (S),
kommunstyrelsens ordförande,
Catherina Fored, stadsbyggnads- och exploateringschef
samt Regina Kevius, chef för
exploateringsenheten, höll ett
fullsatt seminarium som leddes
av stadens kommunikationschef
Nico Werge.

Felix Herngren och Petra Mede är några av de skådespelare som syns på Sundbybergs gator just nu. De är
här för att spela in tv-serien Bonusfamiljen.

Toppstugan smygöppnar 14 november
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Demokrativeckan firades
med regnbågsfest
Regnbågsfest på Aggregat med musik, dans, vernissage,
glädje och humor. Det var en av många lyckade aktiviteter
under årets lokala demokrativecka i Sundbyberg.
12–18 oktober arrangerade staden och föreningar flera
aktiviteter, föreläsningar och träffar på temat ”Att leva tillsammans i ett mångkulturellt samhälle”. Det var femte året
i rad som Sundbybergs stad deltog i den europeiska veckan
för lokal demokrati, som arrangeras av Europarådet.
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En ny Toppstuga i Hallonbergen
var ett av de önskemål som
kom fram i stadsplanerings- och
konstprojektet PARK LEK. Och
nu har medborgarnas önskan
blivit verklighet. Lördagen den
14 november är det smygpremiär. För programmet svarar
lokala föreningar och några av
de boende tillsammans med
kultur- och fritidsförvaltningen
och Fastighets Förvaltaren AB.
Programmet finns på
sundbyberg.se.

Bandet Saqwerty spelade på Aggregats regnbågsfest.
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Uutiset
Nytt på finska

Felix Herngren filmaa
Sundbybergissä
Oletko sattunut näkemään joukon
filmikameroita ja näyttelijöitä Sundbybergin keskustassa syksyn aikana?
Kyseessä ovat Felix Herngrenin uuden
Bonusfamiljen-nimisen televisiosarjan
kuvaukset, jotka jatkuvat Sundbybergissä tammikuuhun 2016 saakka. Sarjassa
käsitellään monenlaisia koettelemuksia
ja hankaluuksia, joihin sarjan päähenkilöt
Lisa ja Patrik törmäävät eläessään omien
lastensa, toistensa lasten ja entisten
puolisojensa ympäröiminä. Kymmenosainen sarja nähdään SVT:ssä keväällä
2017.

Rebecca Rojas Grenert, student vid Stockholms
Universitet, bor i stans coolaste container.
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Livet i en container
– När jag skrev på kontraktet hade jag missat att lägenheten är en före detta container. Men det märks inte,
det är väldigt fräscht.
Det säger Rebecca Rojas Grenert, som pluggar statsvetenskap och nationalekonomi på Stockholms Universitet.
I mitten av september flyttade hon in i sin nya studentbostad i Hallonbergen.
Rebecca började studera i januari
och delade då en studentlägenhet
i Skrapan på Södermalm med en
kompis. Men kompisen träffade en
kille och Rebecca ville ha något eget.
Då läste hon om de nya studentlägenheterna i Hallonbergen.
Rebecca har en lång kötid hos
bostadsförmedlingen i Stockholm,
som förmedlar studentlägenheter
i både Skrapan och Hallonbergen,
så hon blev erbjuden en av de nya
lägenheterna.
– Jag har många vänner i Sundbyberg och min pappa bor i Barkarby.
Dessutom går det direktbuss till
universitetet. Så läget var utmärkt på
många sätt.

Hon tackade därför ja, utan att veta
att studentbostäderna är byggda av
gamla containrar.
– Det syns lite på utsidan och
planlösningen är kanske lite ovanlig.
Lägenheten är ju avlång, så man går
igenom toaletten när man ska till
sovrummet. Men det gör ingenting
eftersom allt är nytt och fräscht. Och
det är jättebra ljudisolering – jag hör
ingenting från tvättstugan som ligger
på andra sidan väggen. Klimatet i
lägenheten är också utmärkt och den
känns större än 26 kvadratmeter.
Det är som vilken modern lägenhet
som helst. Det är faktiskt fräschare
här i containern än i Skrapan,
säger Rebecca.

Den 22 oktober invigdes tre nya konstverk på
olika platser i Ursvik. Vid torgytan intill aktivitetsparkens busshållplats finns nu tre ”utkastade”
sittvänliga stenar. Intill Kymlingeskolan syns en
blommande gångfartsgata med orange-färgade
plastfigurer som lyser upp i mörkret. Och i änden
av Ursviks allé finns interaktiva skulpturer som
ändrar ljus- och ljudstyrka vid beröring. Vid invigningen uppmärksammades även Kymlingeskolans egen konst, som gör gården mer levande.
Konstverken skapar mer känsla och själ i den
nybyggda stadsdelen och är ett resultat av ett
lyckat samarbete mellan Sundbybergs stad och
markägarna i Ursvik. Karta och beskrivning av
konstverken finns på www.sundbyberg.se

Läntisen Ursvikin rakennustyöt käynnistyvät piakkoin. Alueelle rakennetaan
kestävän kehityksen kaupunginosa,
jossa on hyvin toimiva joukkoliikenne,
palveluja ja myymälöitä. Palvelut toimivat jo rakennusvaiheessa, sillä alueelta
on siltayhteys uudelle Rinkeby allélle ja
Rinkebystråketin uudelle ravintola- ja
myymäläkadulle.
Viimeinen rakennusvaihe käynnistyy
vuonna 2017. Kaupunginosan valmistuttua alueella on yhteensä noin
8 000 asuntoa. Siellä vallitsee aito
kaupunkitunnelma toreineen, liikkeineen, palveluineen, raitioliikenteineen ja
bussilinjoineen.

Från fraktcontainer till
studentbostad
•

I september var det första inflyttning
i 65 mobila enheter, som är den första
etappen av 220 planerade studentbostäder i Sundbyberg.

•

Lägenheternas stomme är fraktcontainrar som är 12,2 meter långa och
2,5 meter breda. De väger cirka 7 ton
styck och levereras färdiga på plats.

•

Varje lägenhet är 26 kvadratmeter
och är indelad i tre rum: kök med
mat(studie)plats, toalett- och badrum
samt sov- och arbetsrum. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade.

•

Kieliharjoittelua ja
kohtaamisia avoimessa
esikoulussa

Lägenheterna kan enkelt monteras
isär och flyttas till nya platser. Bostäderna kan stå klara kort efter beviljat
tillfälligt bygglov (8-10 månader).
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Ursviks konstverk invigda

Länsi-Ursvikin rakennustyöt käynnistyvät

Kotoutus, ihmisten väliset kohtaamiset
ja mahdollisuus harjoitella ruotsin kieltä
ovat joitakin syitä siihen, että Junibackenin avoimessa esikoulussa Hallonbergenissä on käynnistetty ”Ruotsia vauvan
kanssa” -toimintaa. Kohderyhmänä ovat
kuntaan eri puolilta maailmaa muuttaneet henkilöt.
– Keskinäiset kohtaamiset sujuvat
vaivatta, kun mukana on pieniä lapsia.
Täällä nauretaan paljon ja usein, kertoo
esikoulunopettaja Ing-Britt Björk.
Kaikki alle 2-vuotiaiden lasten vanhemmat ovat tervetulleita osallistumaan
”Svenska med Baby” -toimintaan torstaisin klo 12.30–14.00. Osallistuminen on
maksutonta eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.
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Språkträning, lek och
möten på öppna förskolan

Äntligen
höstlov!
Öppen repetition
med Stockholm teacher
Big-band
Onsdag 28/10 13:00-15:00
Anmäl dig på sundbyberg.se/
kultursundbyberg.
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C, 1TR

Origami med Maija
och Ellinor!
Onsdag 28/10 13:30-15:00
SIGNALFABRIKENS BIBLIOTEK

Totoo Trollkarl och
ballongverkstad!
Onsdag 28/10 15:00
HALLONBERGENS BIBLIOTEK

Poolparty i simhallen
Torsdag 29/10 18:00-20:30
Ålder 10-12 år. Inträde 30 kr,
förköp i simhallen 20 kr.
MULTIBASSÄNGEN,
SUNDBYBERGS SIMHALL

Monstermasker på
Galleri UNG
Monica Rojas från Colombia kommer nästan varje vecka till öppna förskolan
för att prata svenska och öva vardagsord med de andra föräldrrana.
FOTO: FREDRIK HJERLING

Integration, mänskliga möten och ett tillfälle att träna sin svenska. När den öppna
förskolan Junibacken i Hallonbergen drog igång ”Svenska med Baby” i september
fanns det flera syften.
– Det är så lätt att mötas när man umgås tillsammans med sina bebisar. Det blir
många skratt, säger förskollärare Ing-Britt Björk.
Initiativet ”Svenska med Baby” startade
hösten 2012 i Stockholm. Avsikten var
att skapa nya möten mellan barn och
föräldrar från olika bostadsområden
och med ursprung i hela världen. Och
nu finns ”Svenska med Baby” alltså
även i Sundbyberg.
– Här i Hallonbergen finns boende
som kommer från många olika länder,
och när jag hörde talas om detta
kändes det naturligt för oss att prova,
säger Ing-Britt Björk.
Öppna Förskolan Junibacken har
öppet alla vardagar. Varje torsdag
12:30-14:00 är alla föräldrar med barn

upp till två år välkomna till ”Svenska
med Baby”. Det kostar ingenting och
ingen föranmälan krävs.
– Tre av föräldrarna håller själva i
varje träff. Samtal och aktiviteter anpassas efter gruppens storlek, språknivå
och intressen. Sång och lek för de små
är vanliga inslag och alla är vana vid
joller, matning och blöjbyten.
Hittills har ett 25-tal föräldrar och
barn, både från Sverige och andra
länder, deltagit på träffarna. Och samtalen har fortsatt efteråt.
– Det har varit väldigt lyckat. Tillsammans bryter vi segregationen,

bygger nya broar och tränar svenska
under lättsamma former. Och det
känns extra angeläget som världen ser
ut just nu, säger Ing-Britt Björk.
Monica Rojas från Colombia
kommer nästan varje vecka till öppna
förskolan med sin dotter Alicia.
– Alicia gillar att sjunga och tycker
om andra barn. Samtidigt får jag
en chans att prata svenska och öva
vardagsord med de andra föräldrarna,
säger Monica.
”Svenska med Baby” fortsätter fram
till torsdag 3 december.
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39 lag slog fotbollsrekord
Över 500 spelare och ledare deltog när
Sundbybergs IK den 11-13 september
arrangerade SM och Nationella spel i fotboll för funktionshindrade, i samarbete
med bland annat Sundbybergs stad.
– Det blev nytt deltagarrekord med
39 lag från Umeå i norr till Eslöv i söder.
Sundbyberg ligger geografiskt väldigt
bra för den här typen av arrangemang

och det blev en fantastiskt lyckad helg,
säger stadens föreningsstrateg
Johan Larsson.
Turneringen invigdes på fredagen med
en parad och tal av kultur- och fritidsnämndens ordförande Maria Bohman
(KD). Det spelades sedan fotboll hela
helgen, på Sundbybergs IP, Ursviks IP
och Rissne IP.

Torsdag 29/10 15:00-17:00
Kom och gör en halloweenmask.
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C, 1 TR

Dans och teater med
halloween-känsla
Torsdag 29/10 15:00 & 18:00
Ålder 7-9 år kl. 15:00 och 10-15 år
kl. 18.00. Anmälan sundbyberg.se/
kultursundbyberg.
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C, 1 TR

Horrornight
Fredag 30/10 18:00-24:00
Öppen scen, spökvandring, DJ:
set med dancefloor.
Ålder 13-20 år, inträde 20 kr.
ALLAKTIVITETSHUSET,
STUREGATAN 10

Höstlovsverkstad med
Det Stora Knytkalaset
Fredag 30/10 13:30-15:30
Skapande med annorlunda
och återvunnet material.
HALLONBERGENS BIBLIOTEK

Kollageverkstad
med Nanna!
Torsdag 29/10 13.30-15.00
HALLONBERGENS BIBILIOTEK

Lär dig måla monster
Onsdag 28/10 16:00-19:00
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C, 1 TR

Fler höstlovsaktiviteter
finns på sundbyberg.se

