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Bällstahof har öppnat
55 lägenheter i nytt äldre-
boende för dementa 
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Skolor som samlar
Julprojekt ger pengar  
till behövande
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Den första toppstugan på Hallonber-
gens högsta punkt invigdes redan 
1973, samma år som Hallonbergen 
var färdigbyggt. Men 2008 revs den 
på grund av mögelskador. Så den nya 
stugan har varit efterlängtad. 

– Under konst- och stadsutveck-
lingsprojektet PARK LEK PARLAMENT 
fick vi idéer om hur området kunde 
utvecklas. Många efterfrågade en plats 
för gemenskap och en ny toppstuga 
stod högt på önskelistan, säger pro-
jektkoordinator Helena Dunberg.

Den nya toppstugan har en åtta- 
kantig form med stora dörrar som kan 

öppnas mot den kringliggande parken. 
Runt huset har parken rustats upp med 
nya planteringar, sittplatser, grillar och 
en boulebana. Bygget är ett samarbete 
mellan Sundbybergs stad och stadens 
bostadsbolag Förvaltaren. Privatpersoner, 
föreningar och skolor kan hyra stugan 
för möten, utställningar, fester och 
andra arrangemang. Även företag kan 
hyra stugan för mindre konferenser.

– Stugan är inte jättestor, men en 
flexibel lokal för olika aktiviteter och 
behov. Här finns ett enklare kök  
med utrustning och porslin, säger 
Helena Dunberg.

– Toppstugan blir en mötesplats för 
både föreningar, skolor och privat- 
personer. Vi ser fram emot att det blir 
en levande punkt i området och  
att den används flitigt, säger Maria 
Bohman (KD), ordförande i kultur- 
och fritidsnämnden.

Du som vill hyra toppstugan kan 
kontakta Kulturcentrum i Hallon- 
bergen centrum på 08-706 84 20 eller 
receptionenkulturcentrum@sund-
byberg.se. Priset är 500 kronor per 
tillfälle och du måste ha fyllt 20 år.  
Läs mer på sundbyberg.se/ toppstugan.

Dans, slagverksorkester och scenframträdanden. Nu är den nya toppstugan i Hallon- 
bergen invigd med pompa och ståt. En parad tågade från Hallonbergens centrum 
upp till toppstugan, som invigdes av dåvarande kommunstyrelsens ordförande 
Jonas Nygren (S), Maria Bohman (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden och 
Karin Strömberg Ekström, chef för förvaltning och uthyrning på Förvaltaren.

Nya stugan i topp!

Mikael T Eriksson (M) är Sundby- 
bergs stads nya kommun- 
styrelseordförande. Förste vice 
ordförande är Siyamak Sajadian 
Sasanpour (MP) och andra vice 
ordförande är Jonas Nygren (S). 
Det beslutades på kommunfull-
mäktige den 23 november.

Staden har ny kommun-
styrelseordförande

Sundbybergarna tågade tillsammans från Hallonbergen centrum till den 
nya toppstugan, som kan hyras av skolor, föreningar och privatpersoner.

FOTO: SOFIE ASPEQVIST

Många med skådespelardrömmar 
önskar att någon gång få stå på Dra-
matens stora scen. För några av Sund-
bybergs teaterintresserade barn och 
ungdomar har drömmen redan blivit 
verklighet. De uppträder i andra akten 
under föreställningen ”Idioten”. 

När Dostojevskijs klassiker ”Idioten” 
hade premiär på Dramaten i slutet 
av oktober fanns 13 unga elever från 
Sundbybergs stads teaterstudio med. 
De var statister under hela andra akten 
och delade scenen med bland andra 
David Dencik, Marie Richardson,  
Melinda Kinnaman och Ellen Jelinek. 

– Våra elever var jätteduktiga! De 
växer otroligt mycket av det här – det 
är ju på riktigt, säger Carina Sandell, 
verksamhetsansvarig på Sundbybergs 
stads teaterstudio.

Medverkan på Dramatens scen  
är en del av den teaterkurs som teater-
studion driver och kommer att pågå 
hela vintern fram till mitten av april. 
I anslutning till föreställningarna har 
eleverna lektioner där bland andra 
skådespelare, scenograf och regissören  
Mattias Andersson medverkar.

Teaterstudions elever på 
Dramatens stora scen 
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Bastu, terass och boule-
bana på nya Bällstahof

– Det är så fantastiskt fint och fräscht 
här. Vi är alla glada åt våra nya lokaler. 
Se på utsikten, den är fantastisk var 
man än befinner sig på boendet, säger 
Pia Edström, enhetschef på Bällstahof. 

– Och titta här på vår stora, härliga 
terrass med fina växter, boulebana, 
växthus och hammockar. Den kommer 
att bli extra underbar till våren och 
sommaren då vi även har fått ute-
möbler på plats. 

Bananhuset
Pia Edströms entusiasm går inte att ta 
miste på. Och hon delar den dessutom 
med de boende och den övriga perso-
nalen på Bällstahof. 

– Häromdagen sa en av personalen 
att hon inte ens ville gå hem… Så bra 
har vi det. 

Bällstahof ligger på Vasagatan i 
centrala Sundbyberg, i vad som i folk-
mun kallas för ”Bananhuset”. Boendet 
invigdes i slutet av oktober och dagen 
till ära fanns landets äldreminister Åsa 

Regnér på plats för att invigningstala. 
Själva inflyttningen påbörjades dock 

redan i slutet av augusti. 
– Inflyttningen sker i etapper så att 

alla kan bo in sig i lugn takt.  
Det nya äldreboendet har sju flyglar 

med totalt 55 lägenheter varav tre är 
tvårummare för parboende. Bällsta-
hof rymmer flera verksamheter men 
är främst anpassat för personer med 
demenssjukdom. Det innebär att med-
arbetarna har den specialkompetens 
som krävs för att möta människor med 
demenssjukdom. 

– När språket försvinner behövs 
bland annat mycket närhet och känsla, 
Vi jobbar också i team tillsammans 
med de anhöriga för att få bättre kun-
skap om vad var och en behöver.

Det finns också sju lägenheter i den 
Blåvita flygeln – Sundbybergs första 
helt finsktalande enhet som självklart 
också har bastu, tangomusik och 
finska flaggan.

– Men alla som bor på Bällstahof 

är välkomna att använda bastun, inte 
bara de på den finska flygeln, säger 
Pia Edström, som själv är född och 
uppvuxen i Finland. 

Korttidsboende
Bällstahof har även 18 lägenheter 
för personer med somatiska, alltså 
kroppsliga, besvär. Och i dagarna 
öppnar även ett korttidsboende för 
demenssjuka samt växelvård för att 
kunna avlasta närstående till personer 
med demens. 

– Vi är väldigt glada över att kunna 
erbjuda boenden med flera olika 
inriktningar. Det är också tryggt och 
säkert med ett modernt passersystem. 
Här finns modern teknik och utrust-
ning som underlättar för både boende 
och personal. 

– Och även om allt är nytt så har 
vi varit måna om att det ska kännas 
ombonat och hemtrevligt – såväl i 
de gemensamma utrymmen som i 
lägenheterna. 

Mehtap Sener tillträdde 1 november den nyinrättade tjänsten som destina-
tionschef för Sundbybergs stad. Hon har arbetat i staden i många år, senast 
som samordnare för näringslivs- och internationella frågor. 

Som destinationschef har hon huvudansvaret för att utveckla Sundbyberg 
som en attraktiv och hållbar besöksdestination. 

– Till att börja med ska jag utveckla en gemensam strategi och plattform 
för destination Sundbyberg, besöksnäringen och turismen i nära samarbete 
med stadens övriga förvaltningar, säger Mehtap Sener.

Finsk bastu, flyglar med olika temafärger och en stor terrass med bland 
annat växthus och boulebana. 

Allt detta finns på Bällstahof, Sundbybergs nya äldreboende som är  
anpassat för personer med demenssjukdom, och som dessutom har en 
helt finsktalande flygel med sju lägenheter.  

Allaktivitetshuset 
ställer ut
Sedan några veckor kan besö-
karna i Allaktivitetshuset på 
Sturegatan ta del av konstverk 
från 60-talet och framåt. Det är 
Det Nya Museet,  som öppnade 
i den gamla Betlehemskyrkan i 
Sundbyberg 2014, som lånar ut 
konst till staden under hela nästa 
år. Det Nya Museets samling 
består av cirka 500 verk, fördelat 
på hälften manliga och hälften 
kvinnliga konstnärer.

Ny vallabod i Ursvik
En ny, fräsch vallabod öppnar 
i december för alla skidåkare 
i Ursviks motionsområde och 
ersätter den gamla vagn som 
har stått där tidigare. Vid start- 
och målområdet byggs en 15 
kvadratmeter stor bod med 
tre vallabänkar. Vallaboden är 
tillgänglig för alla och har öppet 
från tidig morgon fram till att 
elljuset stänger klockan 22:30. 

Sundbybergarna  
formar stadens  
nya vision
”Sundbyberg – där staden är 
som bäst. Både storstad och 
natur, med plats för mänskliga 
möten.” Så lyder stadens vision 
för 2020. Nu är vi snart där och 
staden ska därför ta fram en ny 
vision, för 2030. Detta kommer 
att ske i dialog med medborgare, 
fastighetsägare och företagare 
under våren. Den nya visionen 
ska sedan beslutas av kommun-
fullmäktige före sommaren. Tid 
och plats för dialogerna kommer 
att finnas på sundbyberg.se när 
det närmar sig.

• Äldreboende särskilt  
anpassat för personer 
med demenssjukdom. 

• Här finns bland annat en 
finsk flygel, två flyglar  
för somatik, ett kort- 
tidsboende och två  
växelvårdsplatser. 

• Antal lägenheter: 55 

• Adress: Vasagatan i  
centrala Sundbyberg. 
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Bällstahof

Sundbyberg har fått en destinationschef

Bällstahof invigdes i oktober av dåvarande kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S), äldrenämndens ordförande 
Karin Holmberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden Maria Bohman (KD) och äldreminister Åsa Regnér. 
Foto: Jonas Borg bilderna till vänster och Pia Edström bilden till höger



Uutiset
Nytt på finska

Bastu, terass och boule-
bana på nya Bällstahof

Petra K Ekström ny vd för Förvaltaren
Petra K Ekström blir Förvaltarens nya vd. I januari tillträder hon posten 
som verkställande direktör för stadens fastighetsbolag. Hon kommer när-
mast från tjänsten som tillförordnad vd för Telge Hovsjö i Södertälje men 
har tidigare varit ekonomichef i Sundbybergs stad. Hon ser fram mot att 
återvända till staden i sin nya roll:

– Det här är ett av de mest spännande uppdragen som finns, att få vara 
med och driva på förnyelsen av allmännyttan och därigenom bidra till 
utvecklingen av hela Sundbybergs stad.
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Suomenkielisille oma 
Sinivalkoinen siipi uudessa 
vanhustentalossa
Sundbybergin uudessa vanhustenta-
lossassa Bällstahofissa on seitsemän 
siipeä ja yhteensä 55 huoneistoa, 
joista kolme on kaksioita pariskunnille. 
Jokaisessa siivessä on oma teemaväri 
sekä nimessä että sisustuksessa. Suuri 
terassi kasvihuoneineen, istutuksineen 
ja petankkiratoineen on ensimmäisessä 
kerroksessa. Bällstahofissa järjestetään 
monenlaista toimintaa, joka suurelta 
osin on sopeutettu henkilöille, joilla on 
muistisairauksia. Työntekijöillä on tähän 
liittyvä erikoispätevyys. Talon Sinivalkoi-
sessa siivessä on seitsemän huoneistoa, 
jotka muodostavat Sundbybergin 
kaupungin ensimmäinen täysin suomen-
kielisen yksikön. Luonnollisestikin täällä 
on suomenkielinen henkilökunta, sauna, 
tangomusiikkia ja Suomen lippu.

Toppstugan vihitty  
käyttöön
Hallonbergenin korkeimmalle paikalle 
rakennettu uusi kohtauspaikka vihittiin 
käyttöön marraskuun 14. päivänä järje-
stämällä juhlava kulkue Hallonbergenin 
keskustasta sekä avajaisseremonia. Kah-
deksankulmaisen rakennuksen suuret 
ovet avautuvat ympäröivään puistoon, 
jossa on istutuksia, istumapaikkoja, gril-
lejä ja petankkirata. Rakennusta voivat 
vuokrata yksityishenkilöt, yhdistykset 
ja koulut erilaisia kokouksia, näyttelyjä, 
juhlia ja muita tilaisuuksia varten. Myös 
yritykset voivat vuokrata sitä pienimuo-
toisia konferensseja varten.

Sundbybergin koulut  
keräävät rahaa tarvitseville
Monet Sundbybergin kouluista ovat 
joulun alla käynnistäneet projekteja 
kerätäkseen rahaa tarvitseville. Ängsko-
lanin oppilaat myyvät valamiaan kynt-
tilöitä, Ursviksskolan järjestää diskon 
ja Duvboskolan joulumarkkinat. Näistä 
saadut rahat menevät muun muassa 
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:lle.

- Tämä on uskomattoman hauska tapa 
koota oppilaat, vanhemmat ja koulun 
henkilökunta yhteisen asian ympärille, 
toteaa Emelie Groop, joka toimii opetta-
jana Duvboskolanissa.

Duvboskolan arrangerar i december 
en julmarknad för tredje året i följd. 
På skolans basketplan har de ljus- 
slingor, lyktor och stånd, och inne i 
gymnastiksalen är det loppmarknad 
och klättervägg.

– Varje klass har olika uppdrag. 
Några tillverkar saker som de säljer – 
till exempel äppelmos, grytunderlägg 
och kakor – medan några klasser 
ansvarar för caféet respektive korv-
försäljningen. Hälften av intäkterna 
går till vår fadderby i Tegusigalpa, 
Honduras, medan den andra hälften 
går till att stödja flyktingar, säger 
Emelie Groop.

På Ängskolan har elevrådet startat 
ett projekt där eleverna i årskurs 1 till 
6 säljer handstöpta ljus.

– Det är ett fantastiskt engagemang 

hos både elever och föräldrar. Barnen 
bär hem ryggsäckar fulla med ljus 
och kommer sedan med pengarna de 
har sålt för. Vi räknar med att dra in 
ungefär 70 000 kronor till välgörande 
ändamål, säger Katarina Hjalmar, 
rektor för Ängskolan.

Barncancerfonden
Förra året samlade eleverna in pengar 
till grönt gräs på den egna skolgår-
den, men i år ville elevrådet att man 
istället skulle enas om ett projekt som 
inte gynnar dem själva.

– Hälften går till FN:s flyktingor-
gan UNHCR medan klasserna själva 
har röstat fram att de återstående 50 
procenten ska skänkas till Barncan-
cerfonden, säger Katarina Hjalmar.

Även på Ursvikskolan samlar 

eleverna in pengar, som en del i ett 
långsiktigt skolprojekt.

– Vi arbetar med  frågor som rör 
empatisk förmåga och medmänsklig-
het och utvecklar elevernas sociala 
engagemang kopplat till skolans 
värdegrund. Det är tredje året vi 
gör detta och projektet pågår under 
hela årskurs sex, säger Olle Forsén, 
idrottslärare på Ursvikskolan.

Sexorna arrangerar därför olika 
aktiviteter för att samla in pengar – i 
år till Rädda Barnen. I oktober höll 
de ett välgörenhetslopp i Ursvik och i 
november ett halloweendisco.

– Vi kräver ingen betalning för 
aktiviteterna, så att alla kan delta. 
Däremot har vi försäljning, bland 
annat av sådant som eleverna själva 
har bakat, säger Olle Forsén.

Julmarknad, ljusförsäljning och halloweendisco. Flera av Sundbybergs skolor har 
startat egna projekt inför julen, för att samla in pengar till behövande. 

– Det är ett jätteroligt sätt att samla elever, föräldrar och skolpersonal kring en 
bra sak, säger Emelie Groop, lärare på Duvboskolan.
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Sundbybergs skolor samlar 
till behövande

Ebba Axelsson, Augusta Höeg 
Ericson och Sandra Khudaida 
på Ängskolan slår in ljus som 
de säljer för att få in pengar till 
FN:s flyktingorgan UNHCR och 
Barncancerfonden.
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– Målet med Galleri UNG är att repre- 
sentera alla unga mellan 0 och 25 år i 
Sundbyberg och lyfta fram deras be-
rättande. Vi vänder oss till både skolor, 
fritidsgårdar, förskolor och enskilda 
konstnärer, säger Pernilla Rozenberg, 
projektledare för Galleri UNG.

Sedan starten har Galleri UNG haft 
fyra-fem utställningar varje termin 
på Kulturcentrum i Hallonbergen. 
Bland annat har man samarbetat med 
förskolor och skolor i Sundbyberg, och 
i våras deltog Galleri UNG i projektet 
”Millionstories” – ett samhällskonst- 
projekt där Historiska museet samlade 
in och lyfte fram olika typer av konst 
från Stockholms förorter.

Under hösten har galleriet arrangerat 
fyra skapande lördagar på olika teman, 
där barn och ungdomar har fått arbeta 
med olika material och tekniker. 

– Det har varit väldigt uppskattat. 
Allt är gratis och det krävs ingen för- 
anmälan.

Den fjärde och sista skapande lörda-
gen var en workshop på Hallonbergens 
bibliotek.

– Vi samarbetade med Marabou- 
parkens Monsterklubben, som är sam-
lingsnamnet för konsthallens lov- och 
helgverksamhet för barn och unga. De 
håller vanligtvis till på Marabouparken, 
men gästspelade på biblioteket.

Där skapade barn och ungdomar 

från Sundbyberg textilskulpturer hela 
eftermiddagen – konstverk som sedan 
vandrade över till Kulturcentrum för att 
bilda en utställning på Galleri UNG.

– Kulturcentrum har många besöka-
re som kanske inte är där för att titta 
på konsten i första hand, och som blir 
positivt överraskade när de möts av 
konstverken, säger Pernilla Rozenberg.

De skapande lördagarna fortsätter 
fyra gånger i vår. Läs mer på sundby-
berg.se/galleriung.

Unga konstnärer ställer ut 
på Kulturcentrum

För snart två år sedan öppnade Galleri UNG, ett barn- och ungdomsgalleri som ska 
inspirera, motivera och synliggöra barn och ungdomars kreativitet i Sundbyberg.

Sedan dess har galleriet haft ett tjugotal utställningar. I november hölls en upp-
skattad workshop tillsammans med Marabouparkens Monsterklubben och  
Hallonbergens bibliotek.
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Överst: Kennaa syr på det som ska blir en supermansymbol, med guidning av 
Zafire Vrba. Vänster: Pernilla Rozenberg är projektledare för Galleri UNG.
Nere: Pernilla Rozenbergvisar Hawi och Melina hur de ska klippa till sin kreation.

Be om en ”doggybag”!
Våga be om en så kallad doggybag! Den uppmaningen går nu Sundbybergs stad och 
det regionala avfallsbolaget Sörab ut med tillsammans. Syftet är att minska mats-
vinnet. Sörab har därför skickat ut informationsmaterial som restaurangerna kan 
sätta upp på borden och i fönstret. Budskapet är att det ska vara okej att be om en 
doggybag om man inte okar äta upp maten, och servitören ska också kunna fråga om 
gästen vill ta med sig maten hem. 

Läs mer på sorab.se/kampanj/ratt-i-pasen.

Julkul

Julkonsert med Vocal Vikings
Torsdag 3/12 kl. 14:00–15:00
Gratis konsert med barber- 
shopkören som uppträtt både  
i Sverige och internationellt
KULTURCENTRUM,  
HALLONBERGEN C, 1 TR

Jul-allsång
Torsdag 10/12 kl. 14:00–15:00
Sångstund Svante Engblom  
och Kina Löwenbrååt Koski
KULTURCENTRUM,  
HALLONBERGEN C, 1 TR

Sagostund på finska  
med Maija
Lördag 19/12 kl. 13:00
Ålder 3–6 år
HALLONBERGENS BILBIOTEK, 
HALLONBERGENS CENTRUM

Julfirande på Hundra74:an
Torsdag 24/12 kl. 18:00–24:00
Rissneambassadörerna bjuder in 
barn och unga till julfirande med 
julbord, lekar och julmys
AKTIVITETSHUSET 174:AN, 
RISSNE CENTRUM

Julpyssel med Ellinor  
och Rakel
Tisdag 29/12 kl. 13:30–15:00
För alla barn och unga
HALLONBERGENS BIBLIOTEK, 
HALLONBERGENS CENTRUM

Julgransplundring
Onsdag 13/1 kl. 17:15
Musikskolans lärare spelar och 
det blir sång, dans och godis
KULTURCENTRUM,  
HALLONBERGEN C, 1 TR

Öppettider Biblioteket

23/12 10-16 Signalfabriken 
 11-16 Hallonbergen

24-26/12 Stängt

30/12 10-16 Signalfabriken 
 11-16 Hallonbergen

31/12-1/1 Stängt

5/1 10-18 Signalfabriken 
 10-16 Hallonbergen

6/1 Stängt


