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 FrÅgA en POLITIKer: Vad är bäst med nya biblioteket?

jesper lindholm (s) 
Jag uppskattar att vi 
prioriterar att utveckla 
kulturlivet i Sundbyberg. 
Det är bra att vi sund-
bybergare nu fått ett 
modernt bibliotek i en 
häftig byggnad, anpassad 
till alla åldrar.

morgan lindqvist (m) 
Nya biblioteket är 
en plats för alla med 
utrymme för allt från 
läxläsning, bebispöl, 
funderingar, avkoppling 
till samtal i en underbar 
byggnad.

siyamak sajadian (mp)
Det känns jätteroligt och 
är glädjande. Allt är nytt 
och fräscht. Man har 
tänkt på alla besökare. 
Jag ser många vinster 
med nya biblioteket. Det 
är ett folkbibliotek och 
en mötesplats.

veronica kallander 
(v) Tyvärr har jag inte 
hunnit besöka bibliote-
ket ännu. Bättre än det 
gamla på Järnvägsgatan 
är det i alla fall och jag 
hoppas att det blivit så 
tillgängligt för alla grup-
per som vi tänkte. 

www.facebook.se /sundbyberg

Skolpaviljong 
planerad på 
rissne ängar
stadsbyggnads- och miljö-
förvaltningen har ansökt om 
bygglov för en skolpaviljong på 
Rissne ängar. Denna ska ersätta 
den befintliga paviljongen vid 
Duvboskolan, som inte längre 
har något giltigt bygglov och 
alltså inte får vara kvar. Rissne 
ängar har valts som plats efter-
som det måste vara gångavstånd 
till Duvboskolan, då barnen ska 
äta lunch och ha vissa ämnen 
där. När Nytt kommit ut har 
kommunstyrelsens exploate-
ringsutskott tagit ställning till  
bygglovsansökan. Läs om beslu-
tet på Sundbyberg.se. 

Massor av besökare,  pyssel, 
musikkryss och lysande tal 
av Daniel Sjölin och Bengt 
 Göransson. Nu är Sundbybergs 
nya  bibliotek officiellt invigt.  
Och ingen lär vara besviken. 
 – Oj, vad stort och ljust det är 
här inne, var besökarnas spon-
tana reaktion, säger biblio tekarie 
Paulina Ljunggren.

Lördagen den 26 januari invigdes Sundbybergs 
nya bibliotek i Signalfabriken med pompa och 
ståt. Nästan 2 000 personer kom – framför allt 
många barn, som pysslade och deltog i småbarns-
rytmiken.
 – Det var extra kul, eftersom bibliotekets barn- 
och ungdomsavdelning är en nyhet, liksom vår 
tysta läsesal Helga. Inget av detta fanns i det 65 
år gamla biblioteket, säger Paulina Ljunggren.
Bandet klipptes av kommunstyrelsens ord-

förande Jonas Nygren (S) och Annika  Hirvonen 
(MP), ordförande i kultur- och utbildnings-
nämnden. Miljöpartiets språkrör Gustav Fri-
dolin invigde bebispölen, bluegrassbandet 
Rockridge Brothers underhöll och elever från 
Sundbybergs musikskola och dansstudio upp-
trädde.

Överflöd av kreativa miljöer
– Besökarna gick omkring med stora leenden,  
framför allt när de kom upp på övervåningen och 
såg ljuset och rymden. Vårt nya bibliotek är stör-
re och har fler öppna ytor än det gamla.
 Kanske mest uppskattat var talen av tidigare 
utbildningsministern Bengt Göransson och för-
fattaren Daniel Sjölin.
 – Daniel pratade om vikten av ett överflöd av 
böcker och kreativa miljöer, och om att satsa på 
biblioteken som en plats där man kan mötas och 
vara kreativ. Han knöt ihop det väldigt skickligt, 
säger Paulina Ljunggren. 
 – Med Signalbiblioteket flyttar vi ytterliga-
re fram vår position som en stad med biblio-
teksverksamhet i framkant, samtidigt som vi 
möter upp befolkningstillväxten, säger Annika 
 Hirvonen.
 Läs mer på bibliotek.sundbyberg.se

krister insulander
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Uusi kirjasto avattu
sundbybergin uusi kirjasto Sign-
alfabrikenissa vihittiin käyttöön 

lauantaina  tammikuun 26. päivänä. 
Paikalla oli lähes 2 000 henkilöä, 
joista suuri osa oli lapsia, jotka askar-
telivat ja osallistuivat pikkulasten 
rytmiikkaan.
 – Se oli erityisen ilahduttavaa, kos-
ka kirjastoon nyt on saatu myös lasten 
ja nuorten osasto. Toinen uutuus on 
uusi lukusali Helga, jossa vallitsee 
hiljaisuus, kertoo kirjastonhoitaja Pau-
lina Ljunggren.
 Avajaisnauhan katkaisivat kun-
nanhallituksen puheenjohtaja Jonas 
Nygren (S) ja kulttuuri- ja koulutuslau-
takunnan puheenjohtaja Annika Hir-
vonen (MP). Gustav Fridolin avasi kir-
jaston lastenosaston, bluegrass-bändi 
Rockridge Brothers viihdytti yleisöä ja 
Sundbybergin musiikkikoulun ja tans-
sistudion oppilaat esiintyivät. Entinen 
koulutusministeri Bengt Görans-
son ja kirjailija Daniel Sjölin pitivät 
avajaispuheet.

Biblioteket i 
Signalfabriken har öppnat

Nya biblioteket 
i Signal fabriken 
har öppnat med 
pompa och ståt. 
Vad uppskattar 
du mest med nya 
biblioteket?

Kunnan uusi 
koulupaviljonki 
Rissne Ängariin

kaupunginrakennus- 
ja ympäristöhallinto 

on hake nut rakennuslupaa 
rakentaakseen koulupavil-
jongin Rissne Ängariin. Uusi 
paviljonki korvaa Duvbosko-
lanin nykyisen paviljongin, 
joka on poistettava käytöstä, 
koska sillä ei ole voimassa-
olevaa rakennuslupaa. Riss-
ne ängar on valittu uuden 
koulun sijaintipaikaksi, koska 
koulun on oltava kävelyetäi-
syydellä Duvboskolanista, 
jossa lapset syövät lounasta 
ja saavat osan opetuksesta. 
Kunnanhallituksen maa-
rakennusvaliokunta ottaa 
kantaa rakennuslupahake-
mukseen kokouksessaan 20. 
helmikuuta

Helén eriksson elf 
ny kommunchef 

helén eriks-
son elf blir ny 
kommunchef 
i Sundbybergs 
stad, med till-
träde i början av 
mars. Hon efter-
träder Göran 

Langer, som varit tillförordnad 
kommundirektör.
 Helén Eriksson Elf har en lång 
kommunal erfarenhet, främst 
inom Göteborgs stad, där hon 
varit vice stadsdirektör, direk-
tör för organisation och IT-
utveckling, stadsdelschef och 
verksamhetschef inom utbild-
ning och kultur. Närmast kom-
mer hon från ett vd-uppdrag i 
konsultbranschen. 

Kompisarna Alexandra, 
Sofia och Bianca pro-
var stolen ”Bubblan”. 
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Höj- och sänkbar multibassäng, barn bassäng, 
friskvårdsanläggning och soldäck.
 Nu bygger kommunen om  Sundbybergs sim-
hall – och när den står klar  nästa höst är den en 
av Sveriges modernaste simanläggningar.
 – Det är roligt att kommunen gör den här 
satsningen, säger Mikael Eljenmyr, chef för 
simhallen.

Sundbybergs simhall invigdes 1978, då staden hade 25 000 
invånare. Sedan dess har Sundbyberg vuxit kraftigt och sim-
hallen är idag för liten för att svara upp mot medborgarnas 
behov. Kommunfullmäktige beslutade därför i juni att byg-
ga ut hallen.
 – I utbyggnaden ingår en bassäng med höj- och sänkbar 
botten. Det blir en av de största multibassängerna i Sverige 
och kan användas för både undervisning, rehabträning, sim-
träning och motionssim, säger Mikael Eljenmyr.
 
Soldäck och friskvårdsanläggning
Andra nyheter blir ett soldäck, en friskvårdsanläggning och 
en ny barnbassäng, som smyckas med mosaik av skulptören 
Backa Carin Ivarsdotter. 
 – Sundbyberg har som regel att en procent av kostnader-
na för kommunala byggprojekt ska gå till den konstnärliga 
utsmyckningen, och det här kommer att bli en jättefin bas-
säng för barnen.

– Det som kanske är allra roligast är att politikerna fortsätter 
satsa på simundervisning för alla elever i årskurs två, säger 
Mikael Eljenmyr. Den nya bassängen bidrar till att göra detta 
möjligt – här är Sundbyberg ett föredöme.
 Byggnationen pågår fram till i augusti 2014. Under den 
perioden kommer den allmänna gångvägen över Sundby-
bergs IP att stängas av, då en del av gångvägen ligger inom 
byggarbetsplatsen. Besökarna till idrottsplatsen och simhal-
len hänvisas till Ursviksvägen– Tulegatan.

krister insulander

nATTIS I STOrSKOgen. Den 15 april 
startar Sundbybergs första pedagogiska 

heldygnsomsorg för barn 1–5 år, på försko-
lan Ugglan i Storskogen. Verksamheten är 
till för familjer där båda föräldrarna jobbar 

på obekväm arbetstid.
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en vecka full av musik, 
teater och dans
nu öppnar kulturcentrum sina portar för 
alla sundbybergare. Den 18–24 mars bju-
der de på musik, teater och dans.
 – Alla våra skapande verksamheter på 
Kulturcentrum i Hallonbergen öppnar por-
tarna för besökare i alla åldrar. Dessutom 
ger vi oss ut i skolorna och hälsar på, säger 
musikskolechef Sofie Aspeqvist.
 Det blir en vecka full av aktiviteter, av 
och med elever och lärare från teaterstudi-
on, dansstudion, 70-årsjubilerande musik-
skolan och Aggregat. Allt med fri entré.
 – Vi bjuder besökarna på föreställningar 
och konserter, och de får också chansen 
att själv prova instrument, dans och tea-
ter. Vi välkomnar alla: barn, ungdomar och 
vuxna. 
 Några av de många aktiviteter som 
erbjuds är gitarrfestival på Kulturcentrum, 
fredagslyx på Aggregat, teaterföreställ-
ningar, öppna danslektioner, instrument 
och teater, samt sång, rytmik och barn-
dans för de yngsta. Och mycket mer.
 – Vårt mål är att nå ut med våra skapan-
de verksamheter till alla sundbybergare – 
framför allt de som vanligtvis inte brukar 
delta, säger Sofie Aspeqvist.
 Hela programmet hittar du på 
www.sundbyberg.se/kulturcentrum

Återbruka  
– bättre än att slänga
har du något som du inte vill ha kvar men 
som är för fint för soprummet? Då kan det 
bli ett fynd för någon annan. Återvinna 
är ju bra – men återbruka är ännu bättre. 
Och nu kan du på en och samma gång bli 
av med både skräp som ska återvinnas och 
saker som fortfarande kan användas av 
någon annan.
 På Sörabs återvinningscentraler, som 
ägs av kommunerna i Norra Stockholm, 
kan du nämligen numera skänka möbler, 
textilier, glas, husgeråd, porslin, prydnads-
saker, böcker, tavlor och andra saker som 
är i gott skick. Där finns containrar för 
sådant som går att återbruka – Myrorna 
ser till att sakerna kommer till nytta igen. 
 Men det finns andra sätt att bli av med 
saker du inte vill ha kvar. Kläder och skor 
kan du lämna i någon av de insamlings-
behållare som finns utplacerade på olika 
ställen, och det finns flera webbsidor där 
du kan bli av med det du inte vill ha – till 
exempel bytessajterna kladbytardag.nu 
och minmotdin.se
 Läs mer om avfall och återvinnings-
centraler på www.sorab.se Se också 
www.sundbyberg.se/avfall.

»
Det som 
 kanske är 
 allra  roligast 
är att 
 politikerna 
fortsätter att 
satsa på sim-
undervisning 
för alla elever 
i årskurs två.

Usittu uimahalli avataan 
 syksyllä 2014

sundbybergin uimahallin uudelleenrakenta-
mistyöt on käynnistetty. Kun työt on saatu päät-

ökseen, Sundbyberg saa syksyllä 2014 yhden Ruotsin 
moderneimmista uimahalleista. Halliin rakennetaan 
muun muassa allas, jonka pohjaa voidaan nostaa tai 
laskea. Sitä voidaan käyttää moniin tarkoituksiin, 
kuten opetukseen, kuntoutukseen, uintiharjoitte-
luun ja kuntouintiin. Muita uutuuksia ovat auringo-
nottoterassi, kuntoiluosasto ja uusi lastenallas, joka 
koristellaan kuvanveistäjä Backa Carin Ivarsdotterin 
mosaiikkitaiteella. 

Nya simhallen  
invigs nästa höst

OTrygg? rIng nATTKnAPPen! Du som känner dig 
otrygg när du är ute på helgnätter i Sundbyberg eller övriga 
Storstockholm kan nu ringa Nattknappen på 020-44 66 66 
och prata med polisens volontärer. Då kan du få stöd, till 
exempel när du är på väg hem.  
Läs mer på www.nattknappen.se

FO
TO

: xxxxxxxxxx

Fem myter om sopsortering
Är det egentligen någon poäng 
med att sortera sina sopor? 
 Det cirkulerar en del missupp
fattningar om nyttan med sopsor
tering och hur den går till. Här är 
fem av dem.

Alla sopor blandas ju ihop och läggs 
på tippen.
Svar: Nej, allt förblir sorterat. Om allt 
skulle vara ihopblandat tas det inte 
emot på behandlingsanläggningen, 
och hämtningsföretaget får inte betalt.

Färgat och ofärgat glas hamnar ju i 
samma behållare på lastbilen.
Svar: Nej, de lastbilar som hämtar glas 
har två fack på flaket.

Vi har så gott om skog att vi inte 
behöver återvinna pappersförpack-
ningar och tidningar.
Svar: Det är både billigare och mer 
energieffektivt att återvinna papper än 
att tillverka nytt av vedråvara.

Det finns så mycket aluminium och 
järn att det inte behöver återvinnas.
Svar: Man sparar stora mängder energi 
om man återvinner gammalt material 
jämfört med om man tillverkar nytt.

Energiåtgången för att diska ur för-
packningarna äter upp miljönyttan 
med återvinningen.
Svar: Inte alls. Men det räcker att  skölja 
bort det värsta med kallvatten, för 
hygienens skull.

Nu har första spadtaget till den nya simhallen 
tagits (bilden ovan). När anläggningen är klar 
nästa höst blir den en av landets modernaste.



VILL du medVerKA PÅ nATIOnAL dAgen?  
För nionde året i rad anordnar Sundbybergs stad 
national dagsfest på Golfängarna den 6 juni. Den 
 populära familjefesten har blivit ett av landets största 
nationaldagsfiranden och brukar locka cirka 30 000–

35 000 besökare. Har du ett företag, förening eller 
annan organisation du vill visa upp? Välkommen att 
boka plats i tältbyn eller profilera ditt företag på något 
annat sätt.  Kontakta Lena Ericsson, 0709-628 000, 
lenaericsson@telia.com. 

Ör får ny förskola
– den nya förskolan blir ett riktmärke 
för Ör.
 Britt-Marie Clevestig-Sundell, 
utvecklingschef på barn- och utbild-
ningsförvaltningen, är nöjd och glad 
över den förskola som nu byggs i Ör, 
för inflyttning hösten 2014.
 – Den byggs uppe på höjden i kvar-
teret Blåklockan, där det tidigare legat 
en förskola. De lokalerna är dock rivna 
– detta blir en helt ny förskola med 
kuperad gård, generösa glaspartier 
och fina utsmyckningar av konstnären 
Jesper Nyrén. Självklart följer vi kom-
munens tuffa miljökrav – målet är att 
förskolan ska få guld, som är den hög-
sta miljöklassen.
 Orsaken till att kommunen bygger 
nytt är helt enkelt att den nuvarande 
förskolan, som har tillfälliga lokaler i 
närheten av rackethallen, har blivit för 
liten.
 – Den nya förskolan får åtta avdel-
ningar mot dagens fem. Varje lokal kan 
ta emot upp till 20 barn, trots att det 
bara är de allra äldsta barnen som kan 
bli så många i en grupp. På så vis är vi 
flexibla inför variationer i årskullarna. 

Sök sommarjobb  
genom staden!
nu finns det möjlighet att söka 
sommar jobb för ungdomar skrivna i 
Sundbyberg. Alla som söker kommer 
att erbjudas en plats.
 Fram till 21 mars kan alla som går i 
nian i grundskolan, ettan eller tvåan i 
gymnasiet eller är födda åren 1995–
1997 göra en intresseanmälan under 
”sommarjobb” på sundbyberg.se/
sommarjobb. Där hittar du en länk till 
ansökan. 
 Sundbyberg stad erbjuder två sam-
manhängande veckors sommarjobb 
under perioden 17 juni till 16 augusti. 
Erbjudandet gäller både jobb i kom-
munen och på företag i eller i närheten 
av Sundbyberg. Det kan exempelvis 
röra sig om arbete i någon av stadens 
butiker. 

Ny ledning och organisation för Rissnes skolor

Efter drygt 25 år har kommunhuset i 
Rissne blivit för trångt för ett växan
de Sundbyberg. I oktober flyttar kom
munens hela förvaltning därför till ett 
modernt och öppet stadshus Hallon
bergen.
 – Hallonbergen ligger mitt i Sundby
berg, så det är naturligt att vi flyttar dit. 
Vi får också en modernare och flexiblare 
organisation, säger kommunstyrelsens 
ordförande Jonas Nygren (S).

Både storstad och natur, med plats för mänsk-
liga möten.
 Så står det i stadens vision för 2020. Och 
flytten till det nya stadshuset är ett viktigt led 
i detta.
 – Det nuvarande kommunhuset är inte så 
välkomnande, säger kommunens projektleda-
re Christel Magnusson. Det är trångt, slutet 
och i behov av renovering.
 Valet av nytt stadshus föll på huset Ericsson 
flyttat ifrån på Östra Madenvägen 4 – tidiga-
re Gesällvägen 23 – mellan Hallonbergen cen-
trum och Enköpingsvägen. Huset är på cirka 
8 600 kvadratmeter och ägs av AMF Fastig-
heter.
 – Lokalerna kommer att anpassas en del, 

med en mer välkomnande reception för med-
borgarna och öppna lösningar, som underlät-
tar samarbetet mellan förvaltningarna. Det 
nya stadshuset blir också mer tillgängligt för 
funktionshindrade.

Lätt att nå
Lokalerna är anpassade efter att staden får fler 
anställda, i takt med att Sundbybergs invånar-
antal ökar varje år. Hallonbergen har goda 

kommunikationer med närhet till E18, buss-
trafik och Hallonbergens tunnelbanestation.
 – Det känns väldigt roligt att komma igång 
med planeringen av det nya stadshuset. Det 
här är verkligen avstampet för något nytt, 
säger Christel Magnusson.
 Det nuvarande kommunhuset ägs av Sund-
bybergs stad och kommer att säljas.

krister insulander

Nytt stadshus mitt i Sundbyberg

En större och mer sammanhållen skolenhet, med ny led
ning och förbättrad ekonomisk bärkraft för satsningar 
på skolmiljö och utbildning.
 Det blir verklighet i Rissneområdet från och med hös
ten när läsåret 2013/14 går igång.

Sundbybergs stad satsar nu stort för att utveckla skolmiljön i 
Rissnes skolor. Genom att skapa en ny sammanhållen skolen-
het och samtidigt fördela åldersgrupperna mellan olika skolor 
vill staden underlätta planeringen av insatser och resurser. Det 
kommer också förbättra möjligheterna att även fortsättnings-
vis attrahera och behålla behöriga lärare.
 – Vi har sett att vi behöver renodla och fokusera insatserna, 
och även skapa en lugnare miljö för skolbarnen. Med den nya 
organisationen får vi dessutom en större ekonomisk bärkraft för 
allt det vi vill åstadkomma, säger Anders Hvarfner, tillförord-
nad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Skvadronskolan och Miklagårdskolan har idag elever från för-
skoleklass till och med sjätte klass. Med den nya fördelningen 
får dessa skolor mindre enheter för elever i förskoleklass och 
upp till tredje klass. Rissneskolan renodlas för elever från fjärde 
och upp till nionde klass. Samtidigt flyttar Löfströms gymna-
sium ut från Rissneskolans lokaler och in till Valla park i Riss-
ne. Där finns idag lediga lokaler som är anpassade för gymna-
sieverksamhet. 
 Grundsärskolan blir en separat skola i Rissneområdet för 
elever i årskurs ett till nio. Den flyttar till egna lokaler som 
Freinetskolan tidigare har använt, men som idag står tomma.
 Ny ledning för Rissne skolenhet blir rektor  Jörgen Smederöd 
med biträdande rektor Caroline Lidström. Rektor för grund-
särskolan blir Christina Ahlström och Johannes Håll blir rek-
tor för Löfströms gymnasium. Förändringarna ska vara klara 
och genomförda till höstterminen 2013/2014.

eva nordström
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Sundbybergin  kaupungintalo  muuttaa Hallonbergeniin
runsaan 25 vuoden toiminnan jäl-
keen Rissnen kaupungintalo on käy-

nyt liian ahtaaksi. Lokakuussa kaupungin 
koko hallinto muuttaa sen vuoksi Hallon-
bergeniin moderniin, avoimeen kaupung-
intaloon entisiin Ericssonin toimitiloihin 
osoitteessa Östra Madenvägen 4 (aiem-
min Gesällvägen 23).
 – Hallonbergen on keskellä Sundbyber-
giä, joten on luonnollista, että muutamme 
sinne. Samalla siirrymme modernimpaan 
ja joustavampaan organisaatioon, kertoo 
kunnanhallituksen puheenjohtaja Jonas 
Nygren (S). 

Sopeutamme uudet tilat käyttötarkoituk-
sen mukaan ja avaamme muun muassa 
vastaanoton, johon kuntalaiset voivat 
tuntea olevansa tervetulleita, sekä toteu-
tamme avoimia ratkaisuja, jotka helpotta-
vat yhteistyötä eri hallintojen välillä. Uusi 
kaupungintalo on myös esteettömämpi 
ja soveltuu näin ollen paremmin vammai-
sille. Toimitilat on lisäksi sopeutettu työn-
tekijämäärän lisääntymistä ajatellen, sillä 
Sundbybergin asukasluku kasvaa vuosi 
vuodelta.

Det ljusa luftiga 
huset  mellan 

Enköpings-
vägen och 

Hallon bergens 
centrum där 

tidigare Erics-
son låg blir 

Sundbybergs 
nya stadshus. 

En trygg och stimulerande miljö ska prägla Rissne skolenhet.
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Två hus, 16 våningar, 180 lägenheter.
 I januari togs första spadtaget till de två bostadshus, som 
fastighets bolaget Wallenstam bygger vid Tuletorget i Centrala 
Sundbyberg. 
 I  slutet av 2014 ska det vara inflyttningsklart.

”Likt två skulpturer kommer våra nyproducera-
de byggnader att stoltsera vid Tuletorget i Sund-
byberg.” 
 Så beskriver Wallenstam de hus som i dagarna 
har börjat byggas. De kommer att inrymma 180 
bostadsrätter, som börjar säljas nästa sommar, 
samt butiker i markplanet.
 Arkitekturen är modern och skiljer sig en hel 
del från övriga Sundbyberg. Husen byggs i ljus 
betong och mattborstad aluminium. Balkongfa-
saderna är veckade så kallade kungsbalkonger, det 
vill säga att de sträcker sig utmed hela lägenheten. 
De 180 lägenheterna fördelas på 60 ettor, 60 tvåor 
och 60 fyror.
 – De två punkthusen är väldigt  spännande, de 
har ett modernt och mycket formstarkt uttryck, 
säger stadsarkitekt Karin Milles. 

Runt Tuletorget möts många sorters bebyggelse, 
med starka kontraster i uttryck och skala, där de 
olika årtiondena har satt sina avtryck.
 – När vi planerar för nya hus tar vi hänsyn till 
områdets karaktär, som just här är lite splittrad 
och därmed också tillåtande. Därför passar den 
här typen av nytillskott in här. Var sak har sin 
tid, och det ska synas. Årsring läggs till årsring.

Öppet och grönt
Wallenstam köpte fastigheterna i kvarteret 2010. 
Det innefattade en befintlig fastighet bestående av 
fyra punkthus med 155 lägenheter samt en lägre 
byggnad som bland annat kommer att inrymma 
en förskola. I köpet ingick även den byggrätt, som 
nu resulterar i de två nya husen. 
 Kommunen har tagit fram en detaljplan för 

Tuletorget, och de nya husen har stämts av mot 
denna.
 – När vi jobbade fram detaljplanen var det vik-
tigaste att bevara torgets öppna femitotalsstruktur 
och skapa ett fungerande närcentrum, med både 
bostäder, butiker och torgytor, säger Karin Milles. 
 Att förstärka det gröna stråket mellan kyrkan 
och Golfängarna med nyplanteringar av träd 
längs med Vackra Vägen och in i kvarteret var 
också ett viktigt inslag.

– Likaså att skapa bättre kopplingar ner mot 
stadskärnan, bland annat genom en generös pas-
sage över Tulegatan för att på så vis skapa en käns-
la av att torget fortsätter över vägen. 
 Gatuombyggnaden skulle egentligen redan 
ha påbörjats, men lågkonjunkturen  försenade 
bostadsbyggandet i kvarteret – och eftersom 
gatorna måste vara tillgängliga för Wallenstams 
transporter påbörjas det arbetet i början av 2014.
 – Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till 
ytan, men samtidigt den som vuxit snabbast de 
senaste fem åren. Så jag ser mycket positivt på att 
Wallenstam nu tillför nya bostäder med spän-
nande arkitektur och annorlunda karaktär, säger 
kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).

krister insulander

Katitzi spelas på 
Folkets Hus
den andra mars klockan 14.00 
är det premiär för teaterföre-
ställningen ”Katitzi – en före-
ställning om utanförskap” på 
Folkets Hus i Sundbyberg. Det 
är Sundbybergs teatergrupp 
Nya Teaterpiraterna som, i regi 
av Mia Hällberg, ger samman-
lagt sex föreställningar. Pjäsen 
vänder sig till alla från 7 år och 
uppåt. Biljetter finns att köpa 
på www.teaterpiraterna.se.

Två Sjöar runt  
– ett säkert 
vårtecken
den 17 mars är det dags för 
den populära tävlingen Två 
Sjöar Runt. Loppet passar alla: 
ungdomar, motionärer och 
elitlöpare. Banan löper runt 
de vackra fågelsjöarna Lötsjön 
och Råstasjön. Du springer ett, 
två eller tre varv, beroende 
på vilken distans du tävlar i. 
Arrangör för loppet är Sund-
bybergs IK, Friidrott. Mer om 
loppet  kan du läsa på www.sik.
org/tsr och på Facebook. 

Skrotverkstad i 
Signalfabriken
barnens pyssel står i centrum 
under familjelördagarna på nya 
biblioteket. Klockan 11 till 14 
tre lördagar i vår, med start 23 
februari, håller hantverkspe-
dagogen Lotta Molund Höjer 
skrotverkstad på olika teman 
i Signalfabrikens verkstad. 
Trycka, stämpla, rolla – här 
finns möjlighet att tillverka 
mönster och Signalfabrikvarel-
ser som ingen gjort förut.

utställning om 
sverigefinnar i 
mars
vandringsutställningen 
”arvet” har vernissage på det 
nya biblioteket Signalfabriken 
lördag 23 februari och pågår 
till och med 23 mars. Utställ-
ningen lyfter framför allt fram 
andra och tredje generatio-
nens sverigefinnar, som utgör 
nästan en halv miljon av Sve-
riges invånare. Utställningen 
handlar bland annat om språk, 
kultur och identitet.

Hallonbergen får Sveriges första hbt-certifierade bibliotek
biblioteket i hallonbergen är sedan i december det första hbt-certi-
fierade biblioteket i Sverige. Hbt står för homosexuella, bisexuella och 
transpersoner, och certifikatet garanterar att biblioteket arbetar för en 
god arbetsmiljö och ett respektfullt bemötande utifrån just ett hbt-per-
spektiv. Det innebär bland annat att all personal har utbildats i hbt-frågor 
och att miljö och informationsmaterial har inventerats med stöd av RFSL, 
som utbildar och certifierar. 

– Även om fokus legat på hbt-frågor har certifieringen satt igång tan-
kar om normer och bemötande i ett brett perspektiv, och om vad ett 
bibliotek kan och bör vara. Detta är en god grund för ett välkomnande 
och respektfullt bemötande, säger Sofie Samuelsson, bibliotekarie i 
Hallonbergen.

krister insulander

Näyttely  
ruotsin-
suomalaisista 
maaliskuussa

kiertonäyttely 
”arvet” avataan 

Signalfabrikenin uudes-
sa kirjastossa lauantaina 
23. helmikuuta. Näyttely 
on avoinna maaliskuun 
23. päivään saakka. Sen 
avulla halutaan esitellä 
ennen kaikkea toisen ja 
kolmannen sukupolven 
ruotsinsuomalaisia, joita 
nykyisin on lähes puoli 
miljoonaa. Näyttelyssä 
keskitytään muun muas-
sa kieleen, kulttuuriin ja 
identiteettiin.

De två nya husen byggs i ljus betong 
och mattborstad aluminium. Balkong-
erna sträcker sig utmed hela fasaden.Nya höghus  

profilerar Sundbyberg


