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Sundbyberg
Nytt från

Dags för nationaldagsfest igen!
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Hur är ditt
Sundbyberg 2030?
Ta chansen att påverka Sundbybergs
framtid. Den 2 juni är det visionskväll
på biblioteket i Signalfabriken. Då vill
vi gärna höra hur du tycker det ska
vara att leva i Sundbyberg år 2030.

DOUG SEEGERS

ROBIN BENGTSSON

Y.T.S

SARAHA

Under våren och hösten arbetar
Sundbybergs stad fram en vision för
Sundbyberg år 2030. Visionen ska
vägleda Sundbyberg in i framtiden
och sundbybergarna är välkomna att
delta i den spännande dialogen.

Hälsning
från framtidens
Sundbyberg!

Under visionskvällen den 2 juni och på nationaldagsfirandet den 6 juni kan du passa på att skicka
en hälsning från framtidens Sundbyberg.

– Nu på torsdag den 2 juni bjuder
kommunen in till en visionskväll
klockan 18-20 i Signalfabrikens
bibliotek, dit alla är välkomna. Det
går även att lämna sina synpunkter
på sundbyberg.se/vision2030 till
och med den 12 juni. Under
nationaldagsfirandet på Golfängarna
kommer vi också finnas på plats för
att lyssna till hur du som medborgare
vill att Sundbyberg ska vara i framtiden, säger stadens projektledare
Filippa Blomberg.
Kommunfullmäktige väntas fatta
beslut om den nya visionen i höst.
Visionen blir stadens högsta styrdokument och gäller hela organisationen,
inklusive de kommunala bolagen.

ACE WILDER

Ace Wilder, Doug Seegers och andra toppartister. Restauranger, tivoli, teater, utställare
och massor av gratisaktiviteter för barnen. När Sundbybergs stad den 6 juni bjuder på
nationaldagsfest för tolfte gången finns det något för alla.
Nationaldagsfirandet i Sundbyberg
är en av årets höjdpunkter för många
sundbybergare. Uppåt 40 000 personer
brukar bege sig till Golfängarna, där
festligheterna börjar klockan tolv och
pågår fram till klockan sju. I år uppträder bland andra Robin Bengtsson,
Ace Wilder, Doug Seegers och SaRaha.
– Det blir också uppträdanden från
Musikskolan, Teaterstudion, Dansstudion och Aggregat på både stora
scenen och kulturscenen, som ligger
vid stadens egna tält. Här kommer det
också finnas möjlighet att bland annat
tycka till om framtidens Sundbyberg,
prova på att vara discjockey, utmana
Grönkullaskolans elever i schack eller

fixa frillan hos S:t Martins frisörelever,
säger projektledare Cecilia Moreno.
Karuseller, klättervägg och hoppborgar finns på plats som vanligt.
Och så välkomnas nya medborgare
till Sundbyberg av kommunstyrelsens
ordförande Mikael T. Eriksson (M):
– Nationaldagsfirandet är en fin
möjlighet för sundbybergarna att
njuta av staden men också att
välkomna alla nya sundbybergare
som flyttar hit, speciellt de som
nyligen blivit beviljade svenskt
medborgarskap, som vi uppmärksammar i en speciell ceremoni på
stora scenen.

Ur programmet på stora scenen:

12.00 Skörde-Gillet
13.00 Invigning
14.00 Robin Bengtsson
15.00 Nya svenska medborgare,
Årets sundbybergare
16.00 Doug Seegers
17.00 SaRaha
17.25 M.P.A med friends
17.35 Y.T.S
18.15 Ace Wilder
Dessutom: Musikskolan,
Dansstudion, Teaterstudion,
Aggregat med mera
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Senaste
nytt
Klimatsmart elcykel
fixar leveransen
Nu levererar servicegruppen
Hermes paket och varor till
kommunens olika verksamheter med en eldriven lastcykel.
Hermes är en arbetsinriktad
daglig verksamhet som håller
till i stadshuset i Hallonbergen,
där lastcykeln laddas.
– Detta är ett led i kommunens miljöarbete, men också ett
sätt att visa att bil kan ersättas
med cykel oftare än vi tror, säger
stadens miljösamordnare
Angelica Aronsson.

Många nya jobb i Sundbyberg
Sundbybergs snabba utveckling saknar motstycke i Sverige just nu. Utbudet
av butiker, restauranger och kommunal service växer i takt med staden.
– Vi behöver rekrytera mellan 300 och 400 personer om året de närmaste
åren, säger stadsdirektör Helén Eriksson-Elf.
Sundbybergsfakta
• 46 000 invånare
• Sveriges till ytan minsta kommun
• 2000 anställda

Jan-Erik Kamperman, Katrin Pettersson och Emelie Groop är några
av Sundbybergs första yrkesambassadörer.
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Gratis wifi i stadshuset
och Allaktivitetshuset
Nu finns det ett öppet gästnätverk i både Sundbybergs
stadshus och Allaktivitetshuset
på Sturegatan – något som har
efterfrågats av flera besökare.
Nätverket heter ”guest@sundbyberg” och fungerar enbart
inne i lokalerna. När du loggar in
skickas du till en webbsida där
du skapar ett konto och får ett
personligt lösenord. Tjänsten
är gratis.

Sundbyberg får ny
översiktsplan 2018
I anslutning till visionsarbetet
kommer Sundbybergs stad även
att uppdatera stadens översiktsplan, som omfattar markplanering, grönområden och bebyggelse i hela Sundbyberg.
Alla kommuner ska ha en
översiktsplan som vägledning
för samhällsplaneringen, och
Sundbybergs stad ser över sin
varje mandatperiod. Arbetet har
precis påbörjats och kommunfullmäktige väntas fatta beslut i
slutet av 2017, så att planen kan
börja gälla året därpå. Läs mer på
sundbyberg.se/oversiktsplan.

De närmaste tio åren kommer fler än
15 000 människor flytta till Sundbyberg.
Behovet är därför stort av ingenjörer,
socionomer, planarkitekter, socialsekreterare och framför allt lärare och
förskollärare.
Varför ska man arbeta just i
Sundbyberg?
– I Sundbybergs stad finns fantastiska
möjligheter. Vi är måna om att vara
en attraktiv arbetsgivare. Staden växer
snabbt och det händer mycket som gör
att vi jobbar med ständig utveckling
och förnyelse, säger Helén Eriksson-Elf.
Att medarbetarna i Sundbyberg ska
trivas och utvecklas på arbetsplatsen
är en hjärtefråga för henne.
– Som medarbetare blir du direkt
delaktig i samhällsutvecklingen och
bidrar varje dag till att erbjuda bra
verksamhet för alla dem vi är till för.
Hård konkurrens om arbetskraft
Det finns goda möjligheter att utvecklas
i yrkesrollen, med många spännande
och intressanta uppdrag. Med motiverade och kompetenta medarbetare
skapar vi förutsättningar för ett gott
arbete i alla stadens verksamheter.
Hela Stockholmsregionen växer

och det är hård konkurrens om arbetskraften. En fördel för Sundbybergs
stad är det centrala läget och de goda
kommunikationerna. En annan styrka
är mångfalden.
– Vi arbetar med att vara inkluderande i bemötandet av alla och har
hbtq-certifierat flera av våra verksamheter. Det är viktigt att alla som möter
oss upplever att de känner sig välkomna,
sedda och bekräftade, säger
Helén Eriksson-Elf.
För att unga medarbetare ska få möjlighet att utvecklas och utbyta erfarenheter har Sundbybergs stad startat
ett nätverk med yrkesambassadörer.
Yrkesambassadörerna representerar
staden på bland annat arbetsmarknadsmässor.
Yrkesambassadörer gillar att påverka
Emelie Groop, Jan-Erik Kamperman
och Katrin Pettersson är tre yrkesambassadörer med helt olika jobb inom
staden. De hyllar alla möjligheten att
påverka både helheten och sin personliga
utveckling.
– Jag ansvarar för ärenden som rör
ungdomar och deras familjer, och nätverket är en fantastisk möjlighet för mig att

berätta för andra vad Sundbybergs stad
och vår socialtjänst står för, säger
Katrin Pettersson, tillförordnad
enhetschef för stadens ungdomsenhet.
– Sundbyberg ligger långt fram i
utvecklingen inom socialtjänsten och
det är högt i tak hos både chefer och
kollegor, säger hon.
Full stöttning från chefen
Jan-Erik Kamperman, gruppchef på
VA-enheten, tvekade inte heller att
tacka ja när han blev tillfrågad att bli
yrkesambassadör.
– Jag har ett stort stöd från min chef,
som vågar ge mig uppgifter som kanske
egentligen är lite för svåra. Men jag
har full stöttning och får också vidareutbildning i vatten och avlopp.
Emelie Groop, förstelärare för alla
praktisk-estetiska ämnen på Sundbybergs skolor, gillar samarbetet med
både andra lärare och skolor.
– Sundbyberg är en liten stad vilket
gör det lätt att påverka. Grundskolorna
är inte så många och vi jobbar mycket
tillsammans, med stort stöd av våra
chefer. Det är då jobbet är som allra
roligast, säger hon.

Matavfall 90 varv runt jorden
Tack, alla sundbybergare som sorterade ut över 1,8 miljoner kilo matavfall förra året!
Avfallet blev biogödsel och biogas som räckte till att köra 361 000 mil med en biogasbil
– det motsvarar hela 90 varv runt jorden.
Tips när du sorterar avfallet:
• Låt det du vill slänga rinna av innan du lägger det i papperspåsen.
• Använd den särskilda påskorgen så att påsen får luft och inte blir blöt.
• Blanda i tidningspapper eller ofärgat hushållspapper för att avfallet inte ska bli så blött.
• Stäng och rulla ihop påsen ordentligt innan du slänger den i återvinningskärlet.
• Skölj räk- och kräftskal i kallt vatten och slå in dem i tidningspapper så luktar de inte lika mycket.
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Uutiset
Nytt på finska

Kesälomatoimintaa jokaiselle
Kesäloma Sumpanissa? Kyllä vain – ennen kaikkea juuri tänä kesänä! Nuoriso- ja
siviiliyhteiskunta-asioiden virasto myöntää nimittäin ylimääräisiä varoja kunnille, jotka haluavat kehittää ja järjestää
erilaisia kesäloma-aktiviteetteja vuonna
2016. Avustuksen tulee mahdollistaa
kohtaamisia yli sosiaalisten rajojen, mikä
vastaa täysin Sundbybergin kaupungin
pyrkimyksiä taloudellisesti vaikeissa
oloissa elävien ryhmien hyväksi.
Kesälomatoiminta on tarkoitettu 6–15
-vuotiaille lapsille ja nuorille. Heille tulee
järjestää toimintaa, joka antaa virikkeitä
ja edistää henkilökohtaista kehitystä. Niin tyttöjä kuin poikiakin tulee
kannustaa mukaan toimintaan, ja sen
tulee lisäksi edistää integraatiota. Kaikki
valtionavustuksen tuella järjestettävä
toiminta on maksutonta, ja kaikki ovat
tervetulleita osallistumaan siihen.

"Det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder"
tycker Hugo, Maria och Klara Ljungqvist - Ursviksbor
sedan åtta år tillbaka.
FOTO: STEFAN BLADH

Cyklar, bikupor och framtidstält
lockade på Ursviksdagen

Kansallispäivänä jokaiselle
jotakin Sundbybergissä
Ace Wilder, Doug Seegers ja muita huippuartisteja, mutta myös ravintoloita, tivoli, teatteria, näyttelyjä ja maksuttomia
huveja perheen pienimmille. Jokaiselle
on tarjolla jotakin, kun Sundbybergin
kaupunki järjestää asukkailleen kansallispäivän juhlinnan kahdennentoista
kerran. Lähes 40 000 henkilöä kokoontuu yleensä vuosittain Golfniityille, jossa
juhlallisuudet alkavat jo kahdeltatoista ja
jatkuvat koko päivän. Totuttuun tapaan
ohjelmassa on karuselleja, kiipeilyseinä
ja pomppulinnoja, sekä myös musiikkikoulun, teatteristudion, tanssistudion
ja Aggregatin esiintymisiä. Lisäksi
kunnanhallituksen puheenjohtaja Mikael
T. Eriksson (M) toivottaa kaupungin
uudet Ruotsin kansalaiset tervetulleiksi
Sundbybergiin.

Trots regn och kyla tog sig runt 800 personer till Kymlingeskolans gård med omnejd den 15 maj.
Musik, dans, framtidstält och massor av aktiviteter lockade
när Ursviksdagen hölls för åttonde året i rad.
Ursviksdagen arrangeras i maj varje år
av stadsbyggnadsprojektet Ursvik. Och
den har blivit en tradition, inte bara för
de som bor i Ursvik utan även för andra
som är nyfikna på området.
– Evenemanget har vuxit under åren
och i år hade vi flera nyheter. Bland
annat bjöd vi in småföretagare att
delta med ett bord, säger Anna-Karin
Franzén, kommunikatör för Ursvik.
Ett villkor är dock att den som ställer ut bor eller verkar i Ursvik.
Småföretagare ställde ut
– De som är med här ska ha en
koppling till området. Vi vill ha
med sådant som har ett värde för de
boende i Ursvik. I år deltog både ett
par småföretag och flera större lokala
verksamheter som redan finns i Ursvik
eller strax utanför.

Vidare följde man upp fjolårets succé
med utlottning av odlingslådor till de
boende.
– Fast vi behövde inte lotta den här
gången eftersom lådorna räckte till alla.
Ett populärt inslag var den rabatterade cykelservicen för de boende och
många ville höra om Cykelfrämjandets
kurser. Den egna bikupan är också
uppskattad – det är nu tio familjer
som har tecknat sig för att bli bifaddrar och så småningom få närodlad
honung.
– Som vanligt fanns också byggherrarna på plats för att svara på
frågor om bostäder. Sundbybergs IK
lät deltagarna testa rullskidor, speedfotboll och orientering, och på scenen
uppträdde bland annat Musikskolan,
Dansstudion och Älvkvarnsskolans
elever, säger Anna-Karin Franzén.

Kanske mest välbesökt var tältet
”Framtiden i Ursvik”, där polisen, Tvärbanan, markägarna och Sundbybergs
stad fanns representerade.
Vykort från framtiden
Besökarna kunde bland annat skicka
vykort från framtidens Sundbyberg
år 2030, med en hälsning om hur de
tror eller hoppas att Sundbyberg och
Ursvik kommer att vara då.
– Vi fick massor av frågor om
utvecklingen av både Ursvik och
övriga Sundbyberg, säger Anna Sahlin,
projektansvarig på Sundbybergs stad.
För oss är det oerhört värdefullt att få
träffa medborgarna och få höra deras
spontana kommentarer.
Läs mer på www.ursvik.se.

Kesälomatoimintaa jokaiselle

Duvboelever i schackfinal
FOTO: LINNEA OLSSON

Lördagen den 4 juni samlas över hundra schackspelande lag från hela
Sverige i Västerås. Då är det riksfinal i Schackfyran, världens största
schacktävling för ungdomar. Ett av de tävlande lagen kommer från klass
4A i Duvboskolan. Laget vann nämligen sin grupp i distriktsfinalen, som
spelades i Globenannexet i april. Sammanlagt 4 020 fokuserade fjärdeklassare fyllde Annexets golv när de möttes i 15 minuter långa partier.
Du som är nyfiken på Duvboskolans framgångar i finalen kan gå in på:
schack.se/schack-i-skolan/schackfyran/riksfinalen.

Kesäloma Sumpanissa? Kyllä vain – ennen kaikkea juuri tänä kesänä! Nuoriso- ja
siviiliyhteiskunta-asioiden virasto myöntää nimittäin ylimääräisiä varoja kunnille, jotka haluavat kehittää ja järjestää
erilaisia kesäloma-aktiviteetteja vuonna
2016. Avustuksen tulee mahdollistaa
kohtaamisia yli sosiaalisten rajojen, mikä
vastaa täysin Sundbybergin kaupungin
pyrkimyksiä taloudellisesti vaikeissa
oloissa elävien ryhmien hyväksi.
Kesälomatoiminta on tarkoitettu 6–15
-vuotiaille lapsille ja nuorille. Heille tulee
järjestää toimintaa, joka antaa virikkeitä
ja edistää henkilökohtaista kehitystä. Niin tyttöjä kuin poikiakin tulee
kannustaa mukaan toimintaan, ja sen
tulee lisäksi edistää integraatiota. Kaikki
valtionavustuksen tuella järjestettävä
toiminta on maksutonta, ja kaikki ovat
tervetulleita osallistumaan siihen.
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Sommarlov i Sundbyberg
har nåt för alla

Äntligen
sommarlov!
FOTO: MOSTPHOTOS

Sagoyoga för barn 4-6 år
Lördag 11/6, kl. 14.00
MINIBIBBLAN I MARABOUPARKEN
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Parklek!
Måndag-fredag, kl. 10.00–16.00
Verdandi Sundbyberg välkomnar alla barn till parklek mellan
13 juni-19 augusti.
TOPPSTUGAN I HALLONBERGEN
Parkourläger 8-12 år
13/6 till 1/7, kl. 09.00-15.00
Träna parkour en eller flera veckor.
Anmälan: www.streetmentality.se
ALLAKTIVITETSHUSET
Prova på teater i simhallen
6/7, kl. 10.00–11.30 (9-11 år) och
13.00–14.30 (12-14 år)
Vi leker, improviserar och prövar
teaterövningar. Anmälan till:
070-087 63 01
SIMHALLEN
Konstprojekt Rissne torg
13-17 juni och 20-23 juni,
kl. 11.00–15.00
För tjejer mellan 12-18 år. För dig
som vill måla och skapa konst på
torgets parkbänkar. Anmälan:
jennifer.jerez@sundbyberg.se
RISSNE TORG
FOTO: HENRY LUNDHAMMAR

Sommarteater i Marabouparken
Charlie och rymdäventyret
Lördag 16, 23 och 30 juli, kl. 13.30
Familjeföreställning från 3 år.
MARABOUPARKEN

Sommaraktiviteterna är fler än någonsin i år - allt från basket och fotboll till
parklek, teater, dans och inomhuspyssel.

Sommarlov i Sumpan? Jodå – i år mer än någonsin. Sundbybergs stad har
nämligen fått extra pengar från staten för att kunna erbjuda aktiviteter för
stadens alla barn i sommar.
Att Sundbybergs stad erbjuder ett
stort utbud av sommarlovsaktiviteter
är ingen nyhet. Inte heller att mycket
har varit gratis. Men i år tar man ett
steg till och gör en extra satsning med
särskilt fokus på utsatta grupper.
Möten över gränserna
– För första gången delar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ut pengar till kommuner
som vill utveckla och genomföra
aktiviteter på sommarlovet. Bidraget ska främja möten över sociala
gränser, vilket ligger helt i linje med
Sundbybergs stads arbete för ekonomiskt utsatta grupper, säger Karolina
Leopoldsson på kultur- och fritidsförvaltningen.
Sommaraktiviteterna vänder sig till

barn och unga i åldrarna 6-15 år.
De ska ge stimulans och personlig
utveckling, uppmuntra både flickors
och pojkars deltagande och främja
integration.
– Det är också en självklar förutsättning att alla barn behandlas lika.
Därför är alla aktiveter med bidrag
från staten gratis och alla är välkomna
att delta.
Programmet innehåller både en
utveckling av tidigare sommarlovsaktiviteter och helt nya.
– Det är svårt att lyfta fram något
särskilt. Det som framför allt sticker
ut är bredden och det stora utbudet.
Men jag vill ändå nämna simskolan,
som vi håller i samarbete med Solna
Sundbyberg simsällskap, och
Verdandis Parklek i nya Topp-

Sommarteater i Marabouparken
Vattenmannen och Speed
Lördag 6/8, kl. 14.00
Familjeföreställning från 5 år.
MARABOUPARKEN

stugan hela sommaren, säger
Karolina Leopoldsson.
Samtidigt återkommer förstås de
populära aktiviteterna från tidigare
år, till exempel sommarboken och
sagoläsningen på biblioteken. Och
fritidsgårdarna turas om att ha öppet
även i sommar.
Föreningslivet är med
– Det är verkligen roligt att förvaltningen tillsammans med föreningslivet kan erbjuda så många olika
sommarlovsaktiviteter, säger kulturoch fritidsförvaltningens chef Johan
Malmgren.
Hela sommarlovsprogrammet och
mer information om aktiviteterna
finns på sundbyberg.se/lov.

Välkommen till Sundbybergs simhall i sommar! Simhallen har öppet varje dag och säljer
särskilda sommarbadkort som gäller första juni till sista augusti.
Sundbybergs simhall har fem bassänger, varav två för små barn. Efter utbyggnaden finns
det även ett 500 kvadratmeter stort soldäck med kafé och solstolar. Simhallen är hbtq-certifierad, vilket innebär ett välkomnande och respektfullt bemötande av alla medborgare.
Öppettider och mer information finns på sundbyberg.se.
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Sola på simhallens soldäck i sommar

Summerdance för 7-16 år
8-12/8, kl. 15.00–18.00
Lär dig hiphopdansens olika
steg, stilar och uttryck från
grunden. Avslutas med en stor
dansfest vid Toppstugan.
Anmälan: sundbyberg.se/lov
KULTURCENTRUM, HALLONBERGEN C, 1 TR
TellusArt för 5-15 år
10-11/8, kl. 10.00–12.00 och
14.00–16.00
TellusArt och Allaktivitetshuset
bjuder på workshop som en del
av konstprojektet Art Beyond
Boundaries. Konsten ställs sedan
ut på Galleri UNG i Hallonbergen.
Anmälan: sundbyberg.se/lov
ALLAKTIVITETSHUSET
Under radarn – filmfestival på
Golfängarna
Lördag 13 augusti, kl. 15.00–22.00
Filmvisning ute i det fria. Film
producerat av barn och unga. På
plats finns en scen för dig som
är 7-18 år och vill uppträda, mejla
jennifer.jerez@sundbyberg.se.
GOLFÄNGARNA

