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”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 kommunstyrelsen har gett stads- 
direktören i uppdrag att ta fram en  
ny vision.

– Sundbyberg har haft en mycket 
stark utveckling inom många olika 
områden de senaste åren. Vi har vuxit 
rejält som kommun till invånar- 
antalet och också anpassat och föränd-
rat vår organisation efter våra invånares 
behov och hur omvärlden ser ut i dag. 
Därför ska vi nu blicka framåt med  
år 2030 som riktmärke, säger  
Helén Eriksson-Elf.

Den nya visionen tas fram under 
våren i dialog med medborgare i olika 

åldrar, näringsliv och föreningsliv. 
Bland annat bjuder kommunen in 
alla sundbybergare till en visionskväll 
klockan 18-20 den 2 juni i Signalfabri-
kens bibliotek. Andra möjligheter att 
tycka till är på sundbyberg.se/ 
vision2030 samt på vårmarknaden 
och nationaldagsfirandet, där repre-
sentanter för Sundbybergs stad finns 
på plats för att möta medborgarna.

– Nu lägger vi grunden för morgon-
dagens Sundbyberg. Det är viktigt att 
den långsiktiga visionen för stadens 
tillväxt också är väl förankrad hos 
medborgarna, och jag ser fram emot 
de kommande medborgardialogerna, 
säger kommunstyrelsens ordförande 
Mikael T Eriksson (M).

Som underlag för visionsarbetet har 

staden gått igenom tidigare medborgar-
dialoger och önskemål från sundby-
bergarna. Utifrån detta har tre ord 
tagits fram: levande, nytänkande och 
tillsammans. Ord som man tycker på 
ett bra sätt beskriver det Sundbyberg 
man vill skapa. 

Nu vill staden höra vad sundbyber-
garna tycker och vilka andra tankar 
och idéer som finns kring framtidens 
Sundbyberg.

– Visionen ska vara utmanande,  
enkel och en tydlig ledstjärna för alla 
stadens medarbetare i arbetet varje 
dag. Det bidrar till att vi ständig  
utvecklas, säger Helén Eriksson-Elf. 

Kommunfullmäktige väntas fatta 
beslut om stadens vision 2030 vid sitt 
oktobersammanträde.

Hur är ditt Sundbyberg år 2030 om du får önska och drömma fritt? Det vill staden  
veta när det ska tas fram en ny vision. Nu bjuds medborgarna in att delta. 

– Den nya visionen ska ta avstamp där vi står i dag och ge oss riktningen för  
var Sundbyberg ska befinna sig år 2030, säger stadsdirektör Helén Eriksson-Elf.

Gemensam vision tar  
Sundbyberg in i framtiden

Hur är ditt Sundbyberg 2030? Nu vill staden veta vad medborgarna  
tycker och tänker kring framtidens Sundbyberg.
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Tillgängliga lokaler är grundläggande 
för att alla ska kunna delta i samhället. 
Sundbybergs stad och flera organi-
sationer för personer med funktions-
nedsättning har därför tillsammans 
arbetat för att öka tillgängligheten i 
kommunens verksamheter. Nu har 
detta resulterat i en webbaserad till-
gänglighetsguide.  Den visar hur till-
gängliga kommunens lokaler är, med 
utförlig information, mått och bilder. 
Se www.sundbyberg.se/tillganglighet.

Ny guide för  
tillgänglighet i lokaler



drogförebyggande programmet Effekt, 
och håller så kallade orossamtal med 
ungdomar under 15 år som har begått 
mindre allvarliga brott.

– Det har visat sig ge väldigt bra 
resultat. Vi utvärderar allt vi gör, och 
här är hbtq-certifieringen viktig så att 
vi inte missar den inkluderande aspek-
ten, säger Johanna Lundblad.

Under särskilda riskkvällar, till ex-
empel Valborg eller skolavslutningar, 
arbetar fältsekreterarna tillsammans 
med föräldrar, polisen och socialtjäns-
ten för att vara så många vuxna som 
möjligt.

Tips från allmänheten
– Vi är ju bara två personer som 
ansvarar för alla skolungdomar i 
Sundbyberg. Därför är vi beroende av 
tips och hjälp från allmänheten. Vi är 
behovsstyrda och måste vara snabba 
och flexibla, vi brukar kalla oss för 
mobila kuratorer. Alla som vill hjälpa 
till eller tipsa kan kontakta oss, säger 
Johanna Lundblad.

Fältsekreterarna har kontor på Kul-
turcentrum i Hallonbergen centrum. 
Läs mer på sundbyberg.se, sök på ”fält-
sekreterarna”.

Hbtq-certifiering
Hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans-
personer och personer med queera uttryck och 
identiteter. Hbtq-certifiering utfärdas av RFSL, 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, 
transpersoners och queeras rättigheter. 

De kriterier som ska uppfyllas för att en 
verksamhet ska kunna bli hbtq-certifierad är 
kunskapsnivån hos de anställda, en öppen och 
inkluderande arbetsmiljö, ett välkomnande och 
respektfullt bemötande av medborgare, konti-
nuerligt arbete för att upprätthålla standarden 
samt planlagd kvalitetsgenomgång.

Ett inkluderande Sundbyberg
Sundbybergs stad arbetar aktivt med normkri-
tiskt tänkande och med att vara inkluderande 
i sitt bemötande. Många verksamheter är 
hbtq-certifierade, till exempel stadens bibliotek, 
simhallen, fältsekreterarna och andra verksam-
heter inom kultur- och fritidsförvaltningen samt 
äldreförvaltningen.

– För staden är det alltid viktigt att arbe-
ta med inkludering och bemötande av alla 
människor. Att just kultur- och fritidsförvaltning-
en valt att hbtq-certifiera flera verksamheter 
ligger i linje med att de ska vara öppna för alla 
människor oavsett vilka de är, säger förvaltnings-
chef Johan Malmgren.

Den internationella Dansens Dag 29 april startade redan 1982, och för lärare och elev-
er på Sundbybergs Dansstudio är det en av årets höjdpunkter. I år firar man med en 
sprakande dansshow i Tornparken där alla skolans elever uppträder. Föreställningen 
börjar klockan 16.00 och det är gratis inträde.

Missa inte heller sista chansen att se elever från dansstudion i den klassiska sagan 
om Rödluvan och vargen på Teater Bristol, Sturegatan 39, den 1 maj klockan 14.00. 
Biljetter finns att köpa på teaterpiraterna.se.

Sök årets hantverks- 
stipendium!
Nu kan Sundbybergs hantverks-
studerande gymnasieelever söka 
stipendium för fortsatta studier. 
Det är Stiftelsen Företagarnas i 
Sundbyberg Stipendiefond som 
delar ut stipendiet med stöd 
av Sundbybergs stad. Du som 
söker kan studera var som helst 
i Sverige men måste vara max 
20 år och ha varit folkbokförd 
i Sundbyberg den 1 november 
2015. För mer information,  
e-posta lenaericsson@telia.com.

Ursviksskolan prisad 
för finaste taket
Sveriges finaste tak finns på 
Ursvikskolan. I alla fall enligt 
juryn i en tävling som företa-
get Protan nyligen utlyste. Det 
”sågtandade” taket är täckt av 
växten sedum, och går i ton med 
skolans fasad.

”Det som gör Ursviksskolan till 
den slutliga vinnaren är framför 
allt takets unika form och färg-
sättning i samspel med mate-
rialval, nytänkande och höga 
hållbarhetsambitioner”, skriver 
juryn i sin motivering.

Dubbla dansuppträdanden på Valborg

Senaste  
nytt

Sundbybergs fältsekreterare arbetar 
uppsökande och förebyggande med 
Sundbybergsungdomar mellan 12 
och 19 år. De besöker bland annat alla 
stadens skolor.

– Vi går ut i sjätteklasserna och pre-
senterar oss, och vi besöker alla åttor 
där vi har övningar på olika teman. Det 
kan vara teambuilding, alkohol, iden-
titet och målbildsträning, säger Nasser 
Naje Lazem , fältsekreterare i staden.

Johanna Lundblad, som är den 
andra av stadens två fältsekreterare, 
berättar att de också arbetar mycket 
med jämställdhet:

– Vi diskuterar frågor som respekt, 
fördomar, känslor, sexualitet och 
hur samhället ser på normer för hur 
kvinnor och män ska vara. Och fram-
över kommer vi att ha temaveckor i 
jämställdhets- och hedersfrågor samt 
prata om problemen med ungdomars 
deltagande i maktlekar.

I offentliga miljöer
Förutom besöken på skolorna rör 
sig fältsekreterarna ute i offentliga 
miljöer där ungdomar befinner sig, 
till exempel fritidsgårdar, gator och 
torg. De besöker också föräldramöten 
för att berätta om det alkohol- och 

Är alla inkluderade och välkomna? Den frågan är vägledande för stadens två  
fältsekreterare i deras möten med Sundbybergs ungdomar.

– Sedan vi blev hbtq-certifierade tar vi varken kön eller sexualitet för givna,  
säger Nasser Naje Lazem, en av de två fältsekreterarna.

Nasser Naje Lazem och Johanna Lundblad besökte klass 8A på Kulturama där de tränade tankens kraft. ”Vi fick lära oss att foku-
sera genom flera övningar”, säger Linnea i klass 8A på Kulturama om fältsekreterarnas besök. ”Det var en bra lärdom att kunna 
ladda med positiv energi, jag ska testa inför matteprovet nästa vecka”, sade Jack i 8A.

Fakta

Nu ska de två stadsdelarna Ör 
och Hallonbergen knytas ännu 
närmare varandra. Och liksom 
tidigare har medborgare och 
konstnärer en viktig roll vid ut-
vecklingen av området. De två 
konstnärerna Elin Strand Ruin 
och Amanda Larsson har nämli-
gen i uppdrag att, tillsammans 
med de boende, ge förslag på 
gestaltning av ”Krysset”, som 
binder samman Ör och Hallon-
bergen. Till sommaren ska de 
presentera sina förslag.

Konst binder samman  
Ör och Hallonbergen
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Hbtq-certifierade fältsekreterare 
stöttar Sundbybergs unga



Uutiset
Nytt på finska

Josephine Garpsäter, dietist på äldreförvaltningen i Sundbybergs stad, har utsetts till Årets dietist 
av Dietisternas riksförbund för sitt engagemang för att öka kunskapen kring mat och näring 
inom äldreomsorgen. I motiveringen står bland annat: ”Josephine Garpsäter arbetar på bred front 
för att förbättra näringssituationen hos de mest sköra äldre. Med gedigen kunskap, prestigelöshet 
och ödmjukhet kombinerat med entusiasm och ett osvikligt rättvisepatos jobbar hon ständigt för 
dietisternas plats i kommunal verksamhet.”

H E L A  D E N N A  S I D A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  S U N D B Y B E R G S  S TA D

Hbtq-sertifioidut kenttäsihteerit 
tukevat Sundbybergin nuoria 

Ovatko kaikki hyväksyttyjä ja terve-
tulleita joukkoon? Tämä on keskeinen 
kysymys Sundbybergin kahden 
kenttäsihteerin kohdatessa nuorisoa. 
Heidän toimintansa on yksi kunnan ht-
bq-sertifioiduista toimintamuodoista.

Sundbybergin kenttäsihteerit har-
joittavat hakevaa ja ennaltaehkäisevää 
toimintaa 12-19 -vuotiaiden nuorten 
keskuudessa. He kiertävät muun 
muassa kouluissa ja liikkuvat julkisilla 
paikoilla, joissa nuoret liikkuvat usein, 
esimerkiksi vapaa-ajantaloissa, kaduil-
la ja toreilla. Heidän toimistonsa on 
Hallonbergenin keskustan kulttuuri-
keskuksessa.

Sundbybergin tuleva  
Visio 2030 

”Sundbyberg – kaupunki parhaim-
millaan. Suurkaupunkia ja luontoa 
sekä tilaa inhimillisille kohtaamisille” 
on Sundbybergin vuoden 2020 visio. 
Tämä ajankohta on pian edessäm-
me ja valmistelemmekin siksi nyt 
uutta visiota yhdessä eri ikäryhmien, 
elinkeinoelämän ja yhdistyselämän 
kanssa. Toivotamme kaupungin kaikki 
asukkaat tervetulleiksi visioiltaan 
kesäkuun 2. päivänä klo 18–20  mo-
nitoimitalossa (Allaktivitetshuset), 
Sturegatan 10. Mielipiteitä voi myös 
esittää osoitteessa sundbyberg.se/
vision2030 ja kevätmarkkinoiden ja 
kansallispäivän vieton yhteydessä.

Kunnanvaltuuston odotetaan 
päättävän kaupungin uudesta visiosta 
lokakuun kokouksessa.

Tulevaisuuden asuntoja  
Hallonbergeniin

Ruoka, kulttuuri ja arkkitehtuuri 
ovat kolme keskeistä tekijää kiintei-
stöyhtiö Wallenstamin rakentaessa 
Hallonbergeniin uutta asuntoalu-
etta Umami Parkia. Alueelle tulee 
lähes 900 uutta huoneistoa ja toi-
mitilaa. Vaihtelevan arkkitehtuurin 
ja erilaisten omistusmuotojen avulla 
pyritään luomaan moderni, vihreä 
ja edistyksellinen kaupunginosa. 
Kaupunkisuunnittelua leimaa-
vat osallisuus ja läheinen dialogi 
asukkaiden kanssa erilaisten kevään 
aikana käynnistettävien aktiviteet-
tien yhteydessä.

Ensimmäisen vaiheen rakennu-
stöiden lasketaan käynnistyvän 
vuoden 2016 lopussa. Ensimmäis-
ten 200 huoneiston rakentamisen 
lasketaan vievän noin kaksi vuotta.

– Haluamme luoda tulevaisuuden 
asumisalueen, toteaa Wallensta-
min varatoimitusjohtaja Mathias 
Aronsson. 

När statsminister Olof Palme invig-
de Hallonbergen 1973 kallade han 
området för den bästa bostadsmiljön 
i Sverige. Lika höga ambitioner har 
fastighetsbolaget Wallenstam som är i 
startfasen för det största byggprojektet 
på många år i Hallonbergen. I Umami 
Park ska nästan 900 lägenheter och 
lokaler, i blandad arkitektur och med 
olika upplåtelseformer, bidra till ett 
modernt område, tolv minuter från 
centrala Stockholm.

Grön och progressiv stadsdel
– Namnet Umami har en koppling 
till den femte grundsmaken, något 
nyupptäckt som kanske inte omedel-
bart går att definiera. En internationell 
plats i en grön och progressiv stadsdel, 
säger Mathias Aronsson.

Området som ska bebyggas ligger 
mellan Sundbybergs stadshus och 
Rissneleden. Där ingår det som idag 

är en stor parkeringsplats, samt de hus 
där Sodexo och Migrationsverket tidi-
gare har haft lokaler. Första etappen är 
tänkt att påbörjas i slutet av 2016, den 
beräknas ta cirka två år och omfattar 
ungefär 200 lägenheter. 

Innan bygget tar sin början anord-
nar Wallenstam och Sundbybergs 
stad ett antal aktiviteter i området för 
att involvera de boende och andra 
intressenter.

– Det blir ett tydligt startskott för 
den stadsutveckling som kommer 
pågå i Hallonbergen och Ör. Stadspla-
neringen har präglats av delaktighet 
och nära dialog med dem som bor i 
området och det finns en stor förvän-
tan på vad som ska hända både på kort 
och lång sikt, säger stadens stadsbygg-
nads- och exploateringschef Regina 
Kevius.

De första aktiviteterna sker nu under 
våren på teman som upplevelser, mat 

och hälsa. Först ut blir ett evenemang 
under helgen 7-8 maj, där ett femton-
tal street-art-konstnärer skapar sina 
verk inför besökarna. Syftet är att de 
ska få ett smakprov på vad Umami 
Park kan erbjuda i framtiden.

Mer än bara bostäder
– Hälsa och aktiviteter är viktiga 
trender som håller i sig, och vi vill att 
det ska avspegla sig i Umami Park. 
Utvecklingen av området sker också 
i nära samarbete med Sundbybergs 
stad, säger Mathias Aronsson.

– Wallenstam visar ett socialt 
ansvarstagande genom att presentera 
ett helhetsgrepp med ett projekt som 
ger tillbaka mer till området än bara 
bostäder, säger Regina Kevius. Här 
tillkommer till exempel en ny förskola 
och ett utökat utbud av handel- och 
matkultur som bidrar till ett bekvämt 
vardagsliv.

Josephine från Sundbyberg är Årets dietist

Så här kan det nya området 
Umami Park komma att se ut. 

Mat, kultur och arkitektur – det är tre viktiga pusselbitar när Wallenstam bygger det 
nya bostadsområdet Umami Park i Hallonbergen.

– Vi vill skapa framtidens boende, säger Mathias Aronsson, vice vd för Wallenstam.

Framtidens boende  
skapas i Hallonbergen

ILLUSTRATION: SANDELLSANDBERG
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”Är du nyanländ Sundbybergsbo och 
vill hitta en svensktalande kompis? 
Eller bor du i Sundbyberg och vill bli 
kompis med en nyanländ person?” 
Den frågan gick staden ut med i  
december. Responsen var över  
förväntan.

– Över 150 personer har anmält 
sitt intresse och vi har redan lyckats 
matcha ett fyrtiotal nyanlända per-
soner eller familjer med lika många 
etablerade sundbybergare. Tanken är 
att stärka gemenskapen och integra-
tionen i staden och motverka rasism, 
främlingsfientlighet och isolering, 
säger Åse Fougner, projektledare för 
Kompis Sundbyberg.

Lär sig förstå samhället
En av de som nappade var Anne- 
Charlotte, som själv har bott och 
jobbat i Kina.

– Jag vet hur svårt det kan vara 
att komma in ett nytt samhälle som 
nyinflyttad från ett annat land. I en 
sådan situation blir det värdefullt med 
en kontakt som förstår hur samhället 
fungerar, säger hon.

När Ann-Charlotte såg lappen på 
Sundbybergs bibliotek anmälde hon 
sin familjs intresse, och blev matchad 
med nyanlända Mokhidils familj. 
Nytt från Sundbyberg var med när de 
träffades första gången.

Fikade, pratade, promenerade
– För att det ska fungera i längden 
måste det vara enkelt och opretentiöst. 
Vi fikade, pratade och tog en prome-
nad medan barnen lekte med  
Rubiks kub och marsvinen, säger 
Ann-Charlotte.

Mokhidil fick tips om Kompis Sund-
byberg genom Komvux och gick på 
den inledande träffen i Sundbybergs 
stadshus. Det var där hon matchades 
med Ann-Charlotte utifrån bland 
annat intressen och barnens ålder.

– Det var lite nervöst men kändes 
bra. Dessutom visade det sig att våra 
äldsta barn går i samma skola, så vi 
kommer att ses igen, kanske på en fika 
efter skolan någon dag.

Matchningen med nya och gamla 
sundbybergare är den ena bestånds-
delen i projektet Kompis Sundbyberg. 

Den andra är gemensamma aktiviteter, 
som staden och Tillsammans Sundby-
berg arrangerar. Åse Fougner berättar:

– Vi vill introducera de nyanlända 
för allt som finns i kommunen och 
skapa en kontakt med föreningslivet, 
så att de nyanlända får ett samman-
hang. Den här veckan har vi till exem-
pel en guidad visning på Marabou- 
parkens konsthall. Det kommer allt 
fler på de här gemensamma aktivite-
terna och vi fortsätter att få förfråg-
ningar från gamla sundbybergare som 
vill träffa någon av de nyanlända. Det 
är jättekul att så många kliver ur sin 
bekvämlighetszon för att bli kompis 
med någon de inte har träffat tidigare. 
Jag tycker att det är modigt.

  
Publikfriande operaarior
28 april kl. 14.00–15.00
Musik av Mozart, Bach och 
romanser och sånger från  
Tyskland, Frankrike och  
Skandinavien.
KULTURCENTRUM,  
HALLONBERGEN C, 1 TR

Dansens dag
29 april kl. 16.00–19.00
Elever från Sundbybergs  
dansstudio uppträder.
TORNPARKEN

Rödluvan 
30 april och söndag 1 maj  
kl. 14.00
Nya Teaterpiraterna i samarbete 
med Sundbybergs dansstudio.
TEATER BRISOL,  
STUREGATAN 49 SUNDBYBERG

Valborg i Rissne
30 april kl. 15.00-20.00
Valborgsfirande med  
öppen scen, femkamp, DJ, 
smyckesverkstad med mera.
RISSNE TORG

Boksläpp:  
Drömmar i vaket tillstånd
7 maj kl 14.00
Releaseparty för Nasser Naje 
Lazems självbiografiska roman. 
BIBLIOTEK SIGNALFABRIKEN

Sångcafé
12 maj kl. 14.00–15.00 
En skön blandning av nyare  
och äldre musik, där du får 
sjunga med!
KULTURCENTRUM, 
HALLONBERGEN C, 1 TR

På gång!

Enkelt och opretentiöst när Anne-Charlotte 
och Mokhidil blev kompisar

FOTO: FREDRIK HJERLING

– Det kändes jättebra men var lite nervöst. Så beskriver Anne-Charlotte  
första mötet med nyanlända Mokhidil och hennes familj. De träffades tack vare 
”Kompis Sundbyberg”, ett samarbete mellan Sundbybergs stad  
och frivilligorganisationen Tillsammans Sundbyberg.

Nominera Årets sundbybergare
Vem tycker du ska bli Årets sundbybergare? Ta chansen att nominera din kandidat! Vinnaren utses på  
stadens stora nationaldagsfest på Golfängarna den 6 juni. Alla är välkomna att föreslå en person som bor i 
Sundbyberg och som med sin gärning betyder något speciellt för staden och dess invånare. Ifjol gick priset 
till Sundbybergs stads idrottschef Mikael Eljenmyr, som varit den drivande kraften bakom ombyggna-
den av Sundbybergs simhall och initiativtagare till ”Det stora julbadet” för hemlösa.

Gå in på www.sundbyberg.se/aretssundbybergare och nominera din kandidat senast 30 april.  
Glöm inte lämna din motivering och kontaktuppgifter till den nominerade personen!

När föräldrarna fikade lekte barnen Jonatan,  
Viktor och Loka med marsvinen.

Det var lite nervöst när Mokhidil,  
Anne-Charlotte och Loka träffades  
första gången.
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