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Fredagslyxigt
Idéer blir verklighet
på Aggregat

Böcker, film och pyssel
Något för alla på
stadens bibliotek
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Sundbyberg
Nytt från
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Språkutveckling
och internet på årets
föräldravecka
Språkutveckling och internet. Det är
två av de ämnen som tas upp under
årets Fokus Föräldrar, som genomförs
12 till 17 mars.
– Syftet med föräldraveckan är
förstås att erbjuda bra aktiviteter för
föräldrar med barn i olika åldrar. Men
också att lyfta fram de aktiviteter som
staden och andra aktörer erbjuder
under resten av året, säger stadens
föräldrastödssamordnare Karolina
Hellberg.
Den främsta målgruppen är föräldrar, men vissa aktiviteter är även
riktade mot barn, bland annat de
skapande aktiviteter som inviger
veckan på Sundbybergs två bibliotek.
Hela veckan bjuder staden sedan in
till föreläsningar och aktiviteter, och
allt är kostnadsfritt.
– Vi kommer bland annat att ha tre
kvällsföreläsningar på Kulturcentrum
i Hallonbergen. På tisdagen pratar
författaren och föreläsaren Christina
Stielli om barn och ungas liv på nätet.
Föreläsningen diskuterar samhällskultur, bekräftelsebehov och fällor
på internet. Och onsdag och torsdag
pratar inbjudna specialpedagoger om
hur föräldrar kan stötta barns språkutveckling.
Hela programmet finns på www.
sundbyberg.se/foraldraveckan

Många sundbybergare var nyfikna på den första modellen över hur stadskärnan skulle kunna se ut.

En ny stad växer fram
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– Vi bygger en stad, inte bostadsområden. Och vi vill att den nya stadskärnan
blir ”sundbybergsk”, med klassiska stadsgator, gränder och levande kvarter.
Det ska finnas både bostäder, butiker och restauranger.
Det säger Torbjörn Einarsson, arkitekt och projektledare för Sundbybergs
nya stadskärna.
Sedan Trafikverket beslutade att gräva
ner järnvägen genom centrala Sundbyberg har staden fört en dialog med
medborgarna som nog få kommuner
kan matcha. 2013-2014 genomfördes
sex dialogmöten med sundbybergare,
experter, föreläsare och politiker.
Och ifjol bjöd staden in arkitekter,
stadsplanerare, konstnärer, kommunikatörer – samt inte minst barn och
ungdomar – till stadens idéarbete
inför uppbyggnaden av den nya
stadskärnan.
– Allt detta mynnade ut i en modell,

som Torbjörn Einarsson har tagit fram
med hjälp av en sammanställning från
arkitektkontoret Landskapslaget.
Modellen visar hur den nya stadskärnan
skulle kunna se ut: hus, kvarter, handel
och boende, säger Fredrik Holmberg,
kommunikatör för stads-utvecklingsprojektet.
Han betonar att detta är just en
modell, inget annat:
– Vi har hållit tre dialogmöten i
december och januari för att få in
ytterligare synpunkter från dem som
bor och jobbar i Sundbyberg. Vi vill

verkligen förvissa oss om att skapa en
stadskärna där framtidens sundbybergare ska bo och trivas.
På de tre dialogmötena ställdes många
frågor, bland annat om förtätningen
av centrala Sundbyberg. Syftet med
mötena var att ha en tidig dialog inför
vårens planerade programsamråd. Under
programsamrådet kommer staden
sedan att presentera ett första förslag
och då får allmänheten möjlighet att
lämna synpunkter. Därefter påbörjas
detaljplaneringen. Läs mer på
sundbyberg.se/nyastadskarnan.
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Skolbarn
blev
politiker
Senaste
för en dag
nytt
Nu enklare att
boendeparkera
Nu ännu bättre! Sundbybergs
stad uppdaterade den 1 februari
stadens e-tjänst för boendeparkering. Förutom att det nya
systemet är mer driftsäkert,
innehåller det också flera nya
funktioner. Dels går det att lägga
upp betalning på valfritt datum,
dels får de som använder tjänsten numera en påminnelse när
tillståndet är på väg att gå ut och
när det är dags att betala.

Vad skulle du göra om du var politiker för en dag?
Den frågan ställde Sundbybergs stad till elever i
årskurserna 4–6 under demokrativeckan i höstas.
Resultatet blev att 170 elever från sex olika skolor skickade in sina
bidrag. Och nu har några av dem varit i stadshuset och träffat politikerna.
”Vi vill kunna göra klart
arbetet i skolan istället för
att få hemläxor.”
PELLE, ÅK 6

”Vårt förslag var att
kommunen ska bygga ut
för elbilar i Sundbyberg.”
MADDE, ÅK 4

Grundskolorna får
trivselprogram
Mer och fler aktiviteter på rasterna, goda vänskapsrelationer,
färre konflikter mellan elever,
samt gemensamma värderingar
såsom inkludering, vänlighet
och respekt. Det är målen för
det trivselprogram som Sundbybergs stad i vår introducerar
på alla grundskolor F-6. I första
hand utbildas personal och elever i klasserna 3-6 till så kallade
trivselledare och så småningom
kommer programmet även att
omfatta årskurserna 7-9.

Staden söker
gode män
Många ensamkommande barn
har kommit till Sundbyberg och
fler är på väg. Barnen behöver
en god man som företräder dem
i ekonomiska och personliga
angelägenheter – på samma
sätt som en förälder annars gör.
Sundbybergs stad söker nu
personer som kan persiska eller
tigrinja och som har erfarenhet
av tonåringar. Mer information
på www.sundbyberg.se/godman
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”Ge oss svårare matteböcker”, ”bygg en
skola för flyktingar”, ”använd närodlade
råvaror i skolmaten”, ”bygg fler stora
parker anpassade för barn”. De är några av de sammanlagt 87 bidragen som
lämnades in till tävlingen Politiker
för en dag. Och de förslag som kom
in visade sig vara så bra att juryn inte
kunde välja en vinnare. Så istället bjöd
man in samtliga tävlande till kommunhuset för att få träffa politikerna.
Personliga möten
Måndagen den 1 februari dök ett
40-tal elever från Kulturama, Örskolan
och Lilla Alby skola upp i stadshuset
och togs emot av gruppledarna för
stadens politiska partier. Politikerna
inledde med att berätta om kommunen i det atrium där kommunfullmäktige håller sina sammanträden.
– Men roligast var när vi sedan fick
sätta oss vid mindre bord och prata
direkt med politikerna, säger Diba, en
av eleverna.
Vid åtta småbord i stadshusets kafé
satt de förtroendevalda och berättade

kort om sitt jobb, för att sedan lyssna
på barnens förslag och idéer samt
svara på frågor.
– Det var väldigt lyckat, jag imponerades av hur genomtänkta förslagen
var. De hade verkligen tänkt till och
några av förslagen är redan ute på förvaltningarna, säger kommunstyrelsens
ordförande Mikael T Eriksson (M).
Förslagen behandlade många kommunnära och aktuella frågor, såsom
belysning, sophantering och flyktingmottagning.
– Eftersom vi ska fördubbla vårt
flyktingmottagande i Sundbyberg
var det väldigt nyttigt att få höra vad
barnen har för förslag. Och barnperspektivet är ju också ett av stadens prioriterade områden. I Sundbyberg ska
alla barn få en bra start i livet, oavsett
förutsättningar.
Även kommunalrådet Siyamak
Sajadian Sasanpour (MP) var imponerad av de unga besökarnas krav och
synpunkter:
– De var nyfikna, ville veta hur den
kommunala demokratin fungerar och

Kompissatsning stärker gemenskapen
Är du eller någon du känner nyanländ Sundbybergsbo som vill hitta en svensktalande
kompis? Eller bor du i Sundbyberg och vill bli kompis med en nyanländ person?
Nu finns chansen genom ”Kompis Sundbyberg”, ett samarbete mellan Sundbybergs
stad och frivilligorganisationen Tillsammans Sundbyberg. Projektet går ut på att para
ihop ”kompisar” som sedan umgås under enkla former och själva utvecklar relationen
utifrån sina intressen. Syftet är att stärka gemenskapen och integrationen i Sundbyberg samt motverka rasism, främlingsfientlighet och isolering. Ett 80-tal personer och
familjer har redan anmält sig och matchning pågår för fullt.
Läs mer på www.sundbyberg.se/kompissundbyberg

Mikael T Eriksson (M), Siyamak Sajadian
Sasanpour (MP), Jesper Wiklund (V),
Maria Bohman Kreij (KD) och Stefan Bergström
(C) var några av de politiker som träffade
mellanstadieeleverna från Örskolan,
Kulturama och Lilla Alby skola.

få skillnaden mellan politiker och
tjänstemän förklarad. De hade också
många bra synpunkter, och jag har
lovat dem att vi ska träffas igen.
Genuint intresse
Johan Bäck, lärare på Örskolan, följde
med sina elever till stadshuset. Och
han kunde bekräfta att barnen var
nöjda med besöket.
– Framför allt var de glada över att
få göra sin röst hörd, att det fanns
någon som lyssnade. Och det kändes
verkligen som om politikernas intresse
var genuint.
Han påpekar hur viktigt det är att
barnen har en kanal till politikerna,
inte minst i Hallonbergen och Rissne.
– Jag hoppas att de kommer att
göra om detta för elever i flera åldrar.
Och att de tar till vara barnens förslag
naturligtvis, så att det blir ”på riktigt”.
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Uutiset

Fredagslyx på Aggregat med
Annes Ftwiy på piano och
Paulina Creola på sång.

Nytt på finska

Huomispäivän keskustaa
hahmotellaan
- Rakennamme kaupunkia, emme
asuinalueita. Tavoitteena on aito
”sundbybergiläinen” keskusta klassisine
kaupunkikatuineen, kujineen ja elävine
kortteleineen.
Näin Sundbybergin uuden ydinkeskustan projektipäällikkö, arkkitehti
Torbjörn Einarsson, kuvailee tulevaa
keskustaa. Hän esitteli mallia tulevaisuuden keskustasta kolmessa joulu- ja
tammikuussa pidetyssä keskustelukokouksessa. Seuraava askel on suunnitelmia koskeva neuvonpito myöhemmin
keväällä. Tämän muodollisen vaiheen
yhteydessä kaupunki esittelee ensimmäisen ehdotuksensa. Sen jälkeen
asukkailla on mahdollisuus esittää
kokonaisvaltaista suunnitelmaa koskevia
mielipiteitä ennen asemakaavoituksen
käynnistämistä.

Allt är möjligt när
Aggregat har Fredagslyx
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Konsert, dansuppvisning, improvisationsteater, hiphop-jam, Japanloppis… Varannan
fredag händer det något alldeles extra på Aggregat. Och det är ungdomarna själva
som arrangerar.
Vill du arrangera en spelning, anordna
en klädbytardag eller visa upp ett
filmprojekt? Varannan fredag är det
Fredagslyx på Aggregat, Sundbybergs
kulturverksamhet i Hallonbergen
centrum för alla mellan 15 och 25 år.
– Syftet är att ungdomarna ska få en
chans att förverkliga sina egna idéer,
testa att stå på scen och arrangera egna
kvällar. Och det spelar ingen roll om
du är etablerad eller nybörjare, alla ska
få samma chans, säger Martin Bylund,
ansvarig för Fredagslyx.
Besökarna bestämmer
Fredagslyx hålls varannan vecka. Det
är Aggregats besökare som själva
kommer med idéerna och också håller
i arrangemangen, men som får hjälp
av personalen med teknik, affischer
med mera.

– De har ganska fria tyglar, så länge
arrangemangen är alkohol- och drogfria och inte kränker någon. Det är
alltid gratis inträde för besökare utom
vid välgörenhetsevenemang.
Och besökarna kommer, Fredagslyx
har blivit populärt hos ungdomarna.
De regelbundna hiphop-jammen
brukar dra uppåt 200 personer och
den näst senaste japanloppisen
lockade över 1 000 personer.
All Style Battle
– Just nu håller vi på att sätta ihop
vårens program. Bland annat kommer
vi att ha ett stort All Style Battle den
26 februari. Det är ett arrangemang
där deltagarna tävlar i olika dansstilar
mot varandra, där dans och andra
konstuttryck möts. Steve Jones är DJ
och Marvil Iglesias kvällens värd och

alla är såklart välkomna att vara med,
säger Martin Bylund.
En av de Sundbybergsungdomar
som har tagit chansen att hålla i
Fredagslyx på Aggregat är Sofie
Andersson.
– Fredagslyx är helt enkelt grymt
bra, säger hon. Vi ungdomar får
chansen att förverkliga våra idéer och
får dessutom hjälp med att genomföra
dem. Det är oerhört inspirerande.
Mer information och vårens program hittar du på sundbyberg.se/
aggregat.

Mobila återvinningscentralen forsätter rulla
Under hösten 2015 gjorde Sundbybergs stad och SÖRAB ett test av en mobil återvinningscentral. I vår fortsätter den att göra stopp runt om i Sundbyberg. Två kvällar
per månad kommer den att stå i tre timmar på en plats per kväll. Du kan lämna
i princip allt sådant avfall som kan lämnas till den stora återvinningscentralen,
till exempel: brännbart och icke brännbart grovavfall, mattor och stoppade möbler,
metallskrot, textilier/kläder, förpackningar/emballage av olika material, farligt avfall
(kemikalier, målarfärg), elektronik, ljuskällor, småbatterier och blybatterier. Schemat
för våren hittar du på sundbyberg.se

Ruotsinsuomalaisten päivä
Sundbybergin kirjastoissa
Askarteluiltoja, kirjailijavierailuja ja persiankielisiä lukutuokioita. Tässä joitakin
kevään aktiviteetteja Sundbybergin kahdessa kirjastossa. Helmikuun 24. päivänä
vietetään jälleen ruotsinsuomalaisten
päivää. Signalfabrikenin kirjastossa
järjestetään silloin luento karjalaisista
koruista. Sen jälkeen kirjailija Anita Lalander kertoo äidistään ja tätä kuvaavasta
kirjasta ”Päiväkirja rintamalta” (”Dagbok
från fronten”). Kevään kuluessa Hallonbergenin kirjastossa esitetään myös
suomenkielisiä aikuisten elokuvia.

Päivä poliitikkona
Mitä tekisit, jos saisit olla poliitikko
yhden päivän? Sundbybergin kaupunki
esitti tämän kysymyksen 4-6 vuosikurssien oppilaille syksyn demokratiaviikon
yhteydessä.
Yhteensä 170 oppilasta kuudesta
eri koulusta lähetti vastauksensa.
Helmikuun alussa yli 40 heistä tapasi
poliitikkoja kaupungintalolla, jossa kunnanhallituksen puheenjohtaja Mikael T
Eriksson otti heidät vastaan. Kaupungintalon kahvilan pikkupöytien ääressä
luottamustehtävien haltijat kuuntelivat
sen jälkeen lasten ehdotuksia ja ideoita.
- Tilaisuus oli erittäin onnistunut, ja oli
mahtavaa todeta, kuinka hyvin harkittuja ja perusteltuja ehdotukset olivat. Osa
on toimitettu jo eri hallintoihin, toteaa
Mikael T Eriksson.
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Författare och pyssel
på biblioteken i vår

Äntligen
sportlov!
Prova olika hiphop-stilar med
Sundbybergs Dansstudio!
Måndag och tisdag 29/2–1/3,
kl. 12:00–15:00
Ålder 7-15 år (grupperna
fördelas på ålder). Anmäl dig på
www.sundbyberg.se/lov.
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C, 1 TR

FANNA NDOW NORRBY
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GÖRAN GREIDER
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TONY SAMUELSSON
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VIVECA STEN WEBB
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Nannas naturbord om
vårvintern
Måndag 29/2, kl. 13:30–14:30
Nanna berättar om naturen.
Efteråt ritar vi tillsammans.
Från 4 år och uppåt.
HALLONBERGENS BIBLIOTEK
Dj-workshop på Aggregat
Tisdag 1/3, kl. 16.:00–17:30
Från 13 år. Anmäl dig på
www.sundbyberg.se/lov.
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C, 1 TR
Kumihimo – fläta band på
japanskt vis med Ellinor
Onsdag 2/3, kl. 13:00–14:30
Från 8 år. Anmäl dig på telefon
08-706 84 70 eller e-post
hallonbergens.bibliotek@sundbyberg.se.
HALLONBERGENS BIBLIOTEK

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

Pysselkvällar, författarträffar och bokläsning på persiska. Bibliotekens utbud i vår är
bredare än någonsin. Och det är gott om aktiviteter för både vuxna och barn.
Ett populärt inslag på de två biblioteken
i Sundbyberg är de återkommande
författarträffarna, som biblioteken
arrangerar i samarbete med ABF
Storstockholm. I början av året var
författaren och journalisten Göran
Greider på biblioteket i Signalfabriken
och längre fram i vår kommer bland
annat deckardrottningen Viveca Sten
och skribenten Fanna Ndow Norrby dit.
Instagramkonto blev debutbok
– Fanna är aktivist och frilansskribent,
och hon låg bakom instagramkontot
Svart Kvinna. Nu har hon gett ut en
bok med samma namn där hon samlar kvinnors berättelser om sexism
och rasism. I april kommer hon hit
för att berätta om sitt arbete och sin

debutbok, säger bibliotekarie Paulina
Ljunggren.
En knapp månad innan dess är det
sverigefinnarnas dag, som firas den
24 februari.
– På biblioteket i Signalfabriken
bjuder vi in till en föreläsning om
karelska smycken. Därefter får vi
besök av författaren Anita Lalander,
som berättar om sin mor i boken
”Dagbok från fronten”. Under våren
visar vi dessutom film på finska för
vuxna, i Hallonbergens bibliotek.
Även för barnen är det ett stort
utbud av aktiviteter under våren.
En nyhet för i år är ”Barnlördagar”
i Signalfabriken varje lördag. Och det
är redan en succé.
– Det har varit jättepopulärt de

gånger vi hunnit köra. Förutom pyssel
har vi även sago- och berättarstunder,
och på Hallonbergens bibliotek har vi
barnaktiviteter på flera språk. Bland
annat får vi besök av den iranska
författaren Amir Barghashi, som läser
poesisagor på persiska.
Alternativ kultur
Bokcirklar och konstutställningar är andra regelbundna aktiviteter under våren.
– Författarträffarna, utställningarna,
filmvisningarna och våra andra aktiviteter är viktiga för att vi ska kunna
vara ett bra alternativ till den kommersiella kulturen. På våra två bibliotek
kan man pyssla, läsa och möta författare utan att det kostar något, säger
Paulina Ljunggren.

Lotsar skapar trygghet i Hallonbergen
Tack vare ett samarbete mellan Sundbybergs stad och det kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren
finns sedan i december två trygghetsskapande ”lotsar” i Hallonbergen centrum. Det är två unga vuxna,
vars främsta uppgift är att lyssna på ungdomarna som vistas i centrum och skapa goda relationer mellan
ungdomarna och alla andra som finns och jobbar där: bibliotek, butiker, serviceinrättningar med mera.
Lotsarna rör sig runt hela Hallonbergen centrum dag- och kvällstid samt på helger.

Spela teater med Sundbybergs teaterstudio
Torsdag 3/3, kl. 12:00–14:00
6–7 år, kl. 12:00–12:45 och 8–9
år, kl. 13:00–14:00. Anmäl dig via
www.sundbyberg.se/lov.
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C, 1 TR
Pärlplattor på Galleri UNG!
Torsdag 3/3, kl. 15:00–17:00
Rita bilder och återskapa dem
med pärlor, eller lägg pärlplattor
på fri hand. För alla upp till 25 år.
KULTURCENTRUM,
HALLONBERGEN C, 1 TR
Sportlovspyssel med
Det Stora Knytkalaset
Fredag 4/3, kl. 13:30–16:00
Från 7 år och uppåt.
HALLONBERGENS BIBLIOTEK
Sagostund med Abdu
och Malik
Fredag 4/3, kl.14:00
Ålder 3–7 år.
HALLONBERGENS BIBLIOTEK
Tittskåp och miniatyrtavlor
Lördag 5/3, kl. 11:00–14:00
Skrotverkstad med Lotta
Molund Höjer för alla barn
och ungdomar.
SIGNALFABRIKENS BIBLIOTEK
Spring på uppblåsbart
hamsterhjul
Sportlovets alla dagar kl.
11.00–15.00
Alla är välkomna!
SUNDBYBERGS SIMHALL

