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FRÅGA EN POLITIKER: Vilket vårtecken längtar du mest efter nu i april?

Det har varit en
kall och bister
start på året och
det är svårt att
hitta några säkra
vårtecken.
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mariam osman sherifay (s)

Första vårtecknet jag
längtar att få se efter den
långa vintern är snödroppen. Nu finns ändå lite
vår i luften, solen skiner
och ger oss underbar
värme, nu är kylan på väg
bort. Härligt!

marielle nakunzi (v)

Rensopade gator och
trottoarer är vår liksom
när alla ungar kommer
ut och leker och låter. Så
längtar jag till fotbollspremiären (Hammarby),
ett härligt vårtecken jag
ser fram emot.

trygve gannholm
(m)

annika hirvonen (mp)

Bästa vårtecknet är när
vitsipporna slår ut i april.
Då promenerar jag gärna
i Ursvik och njuter av
vackra backar med vitsippor som täcker marken
och bildar lysande vita
mattor.

Jag ser fram emot att
det efter kylan blir
ett väderomslag till
värme och strålande
solsken så att man
definitivt kan hänga
undan vinterjackan för
säsongen.
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Sundbybergs stad
blir Fairtrade city
sundbybergs stad har utsetts

till Fairtrade City, en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och
etisk konsumtion. Detta gäller
kommunens egna verksamheter
– men ett visst antal arbetsplatser, restauranger och matbutiker
måste också uppfylla kraven.
Både i Sverige och internationellt har kännedomen och
försäljningen ökat kring etiskt
producerade varor, likt Rättvisemärkt. I Sundbybergs styrgrupp
för Fairtrade City ingår kommunala politiker, organisationer, företag, skolor, kyrkor och
fackförbund.

Boende, tjänstemän och politiker vid modellen av Hallonbergen & Ör diskuterar utvecklingen av stadsdelarna. Längst
till vänster Jonas Nygren och
Kerstin Bergendal.

Boende formar morgondagens
Hallonbergen och Ör
– Detta är ett helt nytt sätt att
arbeta med stadsutveckling. De
boende är med i ett tidigt skede,
och det skapar förutsättningar
för en långsiktigt hållbar utveckling av Hallonbergen och Ör.
Så säger kommunstyrelsens
ordförande Jonas Nygren (S) om
”PARK LEK PARLAMENT”, som
nu diskuterar utvecklingen tillsammans med de boende.

Idén föddes hösten 2011, då kommunen presenterade ett förslag till utveckling av Hallonbergen
och Ör. Förslaget fick många att reagera – så pass
många att kommunen valde att göra ett omtag, för
att ge de boende möjlighet att delta i planeringen.
För att få veta vad de som bor i området tycker
inledde kommunen ett samarbete med Marabouparken och konstnären Kerstin Bergendal. Hon
träffade boende, lokala föreningar, fastighetsägare, politiker, affärsidkare, med flera – totalt 140
personer.
– Kerstins arbete resulterade i en alterna-

tiv plan för utvecklingen av de två stadsdelarna. Den presenterades på Marabouparken i höstas. I oktober beslutade kommunfullmäktige
om ett fortsatt samarbete med Kerstin Bergendal, som innebär att de boende ska få presentera
mer detaljerade förslag, säger projektsekreterare
Helena Dunberg.
Därför har kommunen nu inrättat ”PARK
LEK PARLAMENT” i Hallonbergen centrum.
Tisdag- och onsdagkvällar håller man fokusgrupper i en knallrosa lokal innanför entrén. Sex
grupper arbetar med nyckelfrågor som kommit
fram ur det tidigare arbetet – bland annat trafik, grönområden, skola och förskola, ungas fritid och seniorernas vardag.

Boende, tjänstemän och experter
– I varje grupp deltar både boende, tjänstemän
från kommunen och specialister inom respektive
område. På så vis kan vi stämma av idéerna tidigt
och slipper risken att det dyker upp hinder som
gör att kommunen tvingas säga nej i ett senare
skede. Varje fokusgrupp träffas tre gånger, och
målet är att arbetet i varje grupp ska resultera
i förslag till politiska beslut.
Till stöd har grupperna dessutom ett nyinrättat lokalt råd – Hallonbergen-Ör-gruppen
(HÖG). Rådet fungerar som en remissinstans.
Här ingår boende men även fastighetsägare och
andra organisationer med långsiktiga intressen
i Hallonbergen och Ör.

PARK LEK PARLAMENT invigdes officiellt den
23 mars, då ett hundratal sundbybergare deltog.
Många av dem anmälde sitt intresse för att delta
i fokusgrupperna. Arbetet går att följa i projektlokalen i Hallonbergen centrum, där resultatet
löpande ställs ut.
Du som vill veta mer om PARK LEK PARLAMENT kan kontakta projektsekreterare Helena
Dunberg på 08-706 81 19 eller helena.dunberg@
sundbyberg.se.
KRISTER INSULANDER

Kansalaiset
luovat huomispäivän
Hallonbergenin

Syksystä 2011 alkaen kunta on tehnyt
yhteistyötä taiteilija Kerstin Bergendalin
kanssa projektissa ”Parklek” (Puistoleikki),
jossa asukkaat pyritään saamaan mukaan
kehittämään Hallonbergeniä och Öriä. Nyt
edessä on seuraava vaihe, eli ”Parklek Parlament” (Puistoleikkiparlamentti). Kunta
organisoi kuusi eri fokusryhmää, joissa on
mukana alueen asukkaita, kunnan virkamiehiä ja kyseisten alojen asiantuntijoita.
Ryhmät kokoontuvat tiistai- ja keskiviikkoiltaisin Hallonbergenin keskustassa.
Tavoitteena on, että jokainen ryhmä tekisi
ehdotuksen, joka johtaa asiaa koskevaan
poliittiseen päätökseen.

Stipendium att söka för hantverksstuderande
nu kan hantverksstuderande gymnasieelever

söka stipendium för att fortsätta utvecklas inom
sitt hantverk. Det är Stiftelsen Företagarnas i
Sundbyberg stipendiefond, som delar ut stipendiet på vårmarknaden den 30 maj tillsammans
med Sundbybergs stad.

Den som söker kan studera var som helst i Sverige, men måste ha varit folkbokförd i Sundbyberg den 1 november 2012 och fylla max 20 år
under 2013.
Du som vill söka: skriv några rader om dig
själv, din utbildning och ditt framtida yrkes-

val samt en motivering till varför du vill ha stipendiet. Ansökan skickas senast den 12 maj till
lenaericsson@telia.com eller till
Företagarna Sundbyberg-Ekerö,
c/o Walter Engelhardt, Weicon AB,
Box 200 25, 161 02 Bromma.

Svante Tolf blir ny förvaltningschef
19 maj.

Svante Tolf ny chef
för stadens barnoch utbildningsförvaltning
Den 19 maj börjar Svante Tolf

som förvaltningschef på stadens barn- och utbildningsförvaltning. Han har bland annat
arbetat som utbildningschef och
verksamhetschef inom Göteborgs kommun och som chef
för barn- och utbildningsförvaltingen i Orust och Hallsbergs
kommuner. Han efterträder
Anders Hvarfner som slutade
den 8 mars. Fram till den 19 maj
är Maria Lindeberg tillförordnad
förvaltningschef på deltid. Hon
är också chef på kompetens- och
arbetsmarknadsförvaltningen.
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BERTIL BELÖNAD IDROTTSLEDARE
Bertil Udd, ledare i Sundbybergs
badmintonklubb, har fått Svenska
idrottsledarpriset i kategorin manliga
tränare. Grattis Bertil!
Priset delas ut 11 juni i Friends Arena.

TA CHANSEN ATT nominera till Årets sundbybergare!
Senast 30 april ska ditt förslag ha kommit in.
Använd formuläret på sundbyberg.se/aretssundbybergare
eller ring 08-706 80 40.
Motivera ditt val och kom ihåg att lämna den nominerades
kontaktuppgifter. På nationaldagsfirande den 6 juni delas
utmärkelsen ut.

»
Jubileumskonsert med
musikskolan i Tornparken
1943 började sundbybergaren Nils Wettergren på eget initiativ undervisa kommunens barn i att spela fiol.
Idag, 70 år senare, har Sundbybergs
kommunala musikskola över 630 elever
som spelar och sjunger varje vecka – från
nybörjare till avancerade instrumentalister.
Detta måste förstås firas – under hela 2013
uppträder musikskolan vid ett sjuttiotal evenemang i kommunen och firandet
kulminerar med ett stort födelsedagskalas den 18 maj. Mellan 13.00 och 16.00 är
alla sundbybergare välkomna att fira med
musikskolan i Tornparken. På programmet
står förstås massor av musik, med elever
och lärare från musikskolan. Men det utlovas även andra aktiviteter och överraskningar. Fri entré.

Färre unga dricker alkohol
enligt undersökningen Stockholmsenkäten, som genomförs vartannat år, minskar andelen unga som dricker alkohol.
– Från forskning på området vet vi att
om föräldrar inte bjuder sina ungdomar
på alkohol påverkar det ungdomarna att
dricka mindre. Det är ett budskap vi jobbar intensivt med att sprida, berättar Karin
Hägglund, folkhälsoplanerare i Sundbybergs stad.
Stockholmsenkäten 2012 visar också
att andelen unga som svarar att föräldrarna bjuder på alkohol minskar. Men på
frågan var ungdomarna är när de dricker är
det vanligaste svaret ”hemma hos någon
annan” och på andra plats ”hemma”.
– Vi som jobbar med förebyggande
arbete kommer inför Valborg och årets
skolavslutning att driva en kampanj som
vänder sig till föräldrar utifrån dessa resultat. Vi kommer bland annat att skicka ut
en folder med information och tips till
tonårsföräldrar.
Ängskolan kommer också att arbeta
med information om unga och alkohol på
föräldramöten under våren.

Mitt emot
aktivitetsparken i Ursvik
byggs en
torgyta med
konst i form
av stenblock.

Utbyggnadsplan för Ursvik
Årskifte 2013/14

Utbyggnadsplanen till höger visar hur stor del av Ursvik som är färdig- N
byggt. I de områden som är grå pågår fortfarande planarbetet.

Ursvik - den växande stadsdelen

Ett torg, ny webbplats, nya skolor, planeringsstart för de västra delarna av Ursvik och samråd
för hela Etapp 3-området.
Det händer mycket i Stora Ursvik just nu.

600 nya lägenheter, ett 20-tal småhus samt en förskola/skola
med åtta avdelningar och en liten bollplan. Det ingår i kommunens detaljplan för det område som kallas för Etapp 3 i sydöstra delen av Stora Ursvik, nordväst om korsningen Enköpingsvägen/Milstensvägen.
– Planen är nu ute på samråd. Förslaget finns utställt i kommunhusets entré samt på biblioteken i Signalfabriken och i
Hallonbergen. Det finns dessutom att ta del av på sundbyberg.se,
säger projektledare Anna Sahlin.
När stadsbyggnads- och miljönämnden har godkänt redogörelsen av samrådet ställs Etapp 3 ut, någon gång under andra
halvåret 2013. Därefter ska förslaget gå igenom de kommunala
instanserna innan fullmäktige fattar beslut, sannolikt andra
kvartalet 2014. Därefter kan fastighetsägaren NCC få bygglov.
– Det innebär att byggstart sker tidigast hösten 2014.
Nya bostäder kräver förstås service i form av bland annat butiker, skolor, och förskolor. Just nu byggs Kymlingeskolan – en
ny skola och förskola i Ursvik, som ska vara klar till höstterminen 2014 och Älvkvarnsskolan får högstadium i nybyggda
lokaler till hösten.
– Just nu växer en torgyta med konst i form av stenblock
fram, mittemot aktivitetsparken i Ursvik. Och så har planeringsarbetet av Ursviks västra delar kommit igång ordentligt.
– Det är hela den delen som ligger längs med Kymlingelänken, säger Anna Sahlin. Den kommer sedan att delas in i mindre
detaljplaner, som går igenom samma planprocess som Etapp 3.
För att medborgarna lättare ska kunna följa utvecklingen i

området har Ursvik fått en helt ny webbplats, på samma adress
som tidigare: www.ursvik.se
– Den nya webbplatsen har fler nyheter än tidigare och uppdateras oftare. Under våren kommer vi även att kunna visa en
digital modell på webben, där besökarna kan se hela Ursviks
tänkta utveckling fram till 2025.
KRISTER INSULANDER

Så lämnar du dina synpunkter
Lämna dina synpunkter på Etapp 3, senast 30 april. På e-post
stadsbyggnadsochmiljonamnden@sundbyberg.se eller skriftligt till Sundbybergs stad, stadsbyggnads- och miljöförvaltningen, 172 92 Sundbyberg. Ange diarienummer SMN0450/2008.
Ursvik idag och i morgon
• Idag bor nästan 1 700 personer i de 631 bostäder som hittills
har byggts i Stora Ursvik.
• 2027 är det planerat för 6 375 bostäder i området. Då är det
tänkt att över 15 000 personer ska bo där.

Välkommen till
Ursviksdagen 19 maj!

H

Som vanligt bjuder kommunen och byggherrarna in till en
aktiv söndag i Ursvik när sommaren börjar närma sig – i år
den 19 maj. Det blir många aktiviteter för både stora och små.
Byggherrarna visar och berättar om sina bostäder i Ursvik,
och Sundbybergs stad svarar på frågor om Ursviks framtida utveckling. Mer information kommer – håll utkik på
www.ursvik.se!

Lill-Babs och Robin Stjernberg firar nationaldagen på Golfängarna
Musik, tält och tivoli.
Sjätte juni bjuder staden in till nationaldagsfest på Golfängarna för nionde
gången.

– Det har blivit en uppskattad tradition långt
utanför Sundbybergs gränser och som lockar
allt fler besökare varje år, säger Cecilia Moreno,
kommunikationsstrateg på Sundbybergs stad.
Årets nationaldagsfest blir till stor del i
musikens tecken. Lill–Babs blir en av de artis-

ter som uppträder, och musikskolans 70-årsfirande kommer också att märkas.
– I övrigt blir det gott om roliga aktiviteter för barnen, uppträdanden och ett varierat
program med det bästa ur Sundbybergs kulturutbud. Nya svenska medborgare välkom-

nas av kommunstyrelsens ordförande Jonas
Nygren och Årets sundbybergare koras.
Festligheterna börjar som vanligt klockan
tolv och pågår till sju på kvällen medan restaurangen har öppet ända fram till klockan tio.
Läs mer på www.sundbyberg.se.
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kerho ja Sundbybergin seurakunta järjestävät koko
perheen puuhapäivän. Osallistuminen on maksutonta. Tervetuloa koko perheen voimin! Lisätietoja
www.sundbyberg.se/suomeksi

FOTO: JOHAN ADELGREN.

Tyck till om detaljplanen

FOTO: KAROLINA MOE

PERHEPÄIVÄ SUNDBYBERGISSÄ!
Sunnuntaina 28. huhtikuuta kello 14-16 Sundbybergin
Folkets Hus:illa tapahtuu. Taikuri näyttää hienoimmat
temppunsa, suomenkielinen laulu raikaa ja makkarat
grillautuvat. Perheen pienimmät saavat onkia oman
yllätyspaketin, kun Sundbybergin kaupunki, Jukola-

Sundbybergarna får eget ridhus
Om detaljplanen godkänns får nu sundbybergarna sin egen ridanläggning, med
ridhus, rasthagar, ridbana och stall för 35-40 hästar. Detta blir också premiär för
utvecklingen av hela Miloområdet i Ursvik.
Det 17 hektar gamla militärområdet är en viktig länk mellan den nya stadsdelen Ursvik och
Igelbäckens naturreservat. Och Sundbybergs
stads ambition är att området ska utvecklas
och framöver användas till rekreation och friluftsliv – det beslutade kommunfullmäktige
2007. Miloområdet ska vara attraktivt både för
etablerade föreningar och spontanidrottare –
och först ut är det nya ridhuset.
– I Sundbyberg finns ett par privata stall
men ingen ridanläggning. Så det här är efterlängtat av alla ridintresserade i kommunen,
säger Anneli Eskilsson, handläggare på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.
Ridanläggningen var ute på samråd i januari,

och de synpunkter som kom in var uteslutande positiva. Nu i april har sundbybergarna fått
ytterligare en chans att tycka till om anläggningens utformning, då förslaget ställs ut i
kommunhuset, nya stadsbiblioteket samt biblioteket i Hallonbergen. Utställningen pågår
fram till fredag 26 april, så det finns fortfarande möjlighet att lämna sina synpunkter. Dessa
skickas till Sundbybergs stad, stadsbyggnadsoch miljöförvaltningen, 172 92 Sundbyberg –
ange diarienummer SMN-1499/2012.
– Ridanläggningen planeras i norra delen
av Miloområdet. Förslaget är att uppföra en
större byggnad med stall, ridhus och servicedel. Det kommer även att finnas rasthagar, rid-

bana och parkering – sammanlagt omfattar
anläggningen ungefär fyra hektar.
Ridanläggningen är först ut i förvandlingen från militärområde till rekreationsområde.
Fotbollsplan, motionsgård och smådjurgård är
andra exempel på verksamheter som staden
eventuellt kommer att etablera i området.
– Idag finns det några gamla förråd kvar
i området, som bland annat hyrs av polisen
och försvarets musikkår. Men de kommer att
avvecklas bit för bit, för att lämna plats för
Sundbybergs nya fritidsområde.

Hus längs Milstensvägen i Ursvik.

500 nya bostäder 2013
drygt 500 nya bostäder väntas bli färdiga för inflyttning i Sundbyberg under året.
Det framgår av prognosen för bostadsbyggande i kommunen. Därmed kommer det
att finnas cirka 21 300 bostäder i Sundbyberg vid årets slut.
De flesta nya bostäderna byggs i Ursvik.
Där blir 16 småhus, 164 bostadsrätter och
183 hyresrätter inflyttningsklara under
året. De sistnämnda byggs av Förvaltaren.
Övriga bostäder ligger i Centrala Sundbyberg (60 bostadsrätter), Lilla Alby (31
bostadsrätter), Rissne (17 småhus) samt i
Brotorp (45 bostadsrätter).

KRISTER INSULANDER

Skiss över
den planerade ridanläggningen med bland annat paddock och ridbana.
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för tredje året i rad deltar Sundbybergs
stad 14–20 oktober i den Europeiska lokala
demokrativeckan – och nu bjuder man in
Sundbybergs alla föreningar att medverka.
– Föreningarna är viktiga aktörer, bland
annat som kontaktyta mellan många människor och inte minst som bärare av demokratiska värden i vårt samhälle, säger Magnus Eriksson, kommunikatör på kultur- och
fritidsförvaltningen.
Den lokala demokrativeckan arrangeras
av Europarådet, och har i år temat ”Aktivt
medborgarskap: röstning, delaktighet och
deltagande”. Liksom de två tidigare åren
kommer Sundbybergs stad att genomföra
många aktiviteter under veckan, för både
barn, ungdomar och vuxna.
De föreningar som är intresserade av
att medverka kan skicka ett mejl till kulturochfritidsnamnden@sundbyberg.se
senast den 23 augusti.

100 m
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Kommunen samordnar arbetet
mot våld i nära relationer
Våld i nära relationer – ett ämne som berör starkt, och som ofta också är känsligt att
tala om. Därför samlar nu kommunen sina resurser för att komma i kontakt med dem
som är utsatta – men även med personer som utövar våld.
– Vi associerar ofta till blåslagna människor och utsatta barn. Och det är tyvärr inte ovanligt.
Men vi vill bredda bilden av våld i nära relationer. Barn som är rädda för någon de bor tillsammans med, olika former av hot, tvång och kränkningar – det är också våld, säger Camilla
Järborg, relationsvåldssamordnare i Sundbybergs stad.
För att komma till rätta med problemen krävs ett samarbete mellan socialtjänsten och andra
organisationer som arbetar med de här frågorna – till exempel familjevården, stödteam och polisen.
– Men framför allt måste vi göra det lätt för de utsatta att ta kontakt med någon som lyssnar på dem. Alla måste kunna veta vem de ska vända sig till. Därför kommer vi till sommaren
att synas på olika platser i kommunen, för att motverka våldet och berätta att det finns stöd
och hjälp att få – till exempel i form av krissamtal, tillfälligt skyddat boende och rådgivning
vid polisanmälan.

Läheisväkivallan vastaiset
toimenpiteet sovitetaan yhteen
Läheisväkivalta on aihe, joka herättää vahvoja tunteita ja josta usein on vaikea
puhua. Nyt kunta keskittää voimavaransa tavoittaakseen läheisväkivallan uhrit – mutta
myös väkivallan tekijät.
– Yhdistämme usein läheisväkivallan mustelmille hakattuihin henkilöihin ja vaikeissa
olosuhteissa eläviin lapsiin. Se on myös valitettavan usein totuus, mutta me haluamme
laajentaa kuvaa tuomalla esille lapset, jotka pelkäävät jotakuta läheistään, sekä erilaiset
uhkaukset, pakottamiset ja loukkaukset, sillä myös ne ovat väkivaltaa, kertoo Sundbybergin kaupungin läheisväkivallan vastaisen toiminnan koordinaattori Camilla Järborg.
Ongelmien ratkaiseminen edellyttää yhteistyötä sosiaalipalvelun ja esimerkiksi perhehoidon, tukitiimien ja poliisin välillä.
– Meidän on ennen kaikkea lisättävä läheisväkivallan kohteeksi joutuneiden mahdollisuuksia löytää joku, joka kuuntelee heitä. Jokaisen on tiedettävä kenen puoleen kääntyä. Pyrimme siis kevään aikana tuomaan toimintamme näkyville eri puolilla kuntaa
tuodaksemme väkivallan näkyville ja kertoaksemme, että apua ja tukea on saatavissa.
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Dagligverksamheten Hermes delar ut
post i Sundbybergs kommunhus, men
har även andra arbetsuppgifter.

Hermes - daglig verksamhet för funktionshindrade

En sluss ut i arbetslivet
Att ha ett arbete är viktigt för självkänslan. Inte minst om man lever med en funktionsnedsättning.
I Sundbybergs kommunhus delas posten ut av dagligverksamheten Hermes.
Kommunhuset i Rissne är nästan som en labyrint.
Det vimlar av korridorer, trappor och dörrar. Om
inte Benita mött mig och fotografen i dörren skulle
vi inte haft en chans att hitta rätt.
Benita är gruppledare på dagligverksamheten
Hermes. Hon guidar oss vant genom gångar och
gränder till ett fikarum någonstans i byggnaden.
Där sitter sju personer som tagit ledigt från jobbet
och väntar på oss för att göra en intervju.
Hermes är en så kallad daglig verksamhet som
vänder sig till människor med funktionsnedsättning, som vill arbeta men behöver mer stöd än vad
den öppna arbetsmarknaden vanligtvis kan erbjuda.
Daglig verksamhet är en insats enligt LSS (Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade). Totalt
är de tio deltagare som främst jobbar med att ta hand
om den kommunala posthanteringen.
På förmiddagen delar de ut post till skolor,
dagis och äldreboenden i området och tre gånger
om dagen går de postrundor i kommunhusets
korridorer.
Verksamhet som vuxit
Det började med ett litet rum på äldreförvaltningen år 1997. Då städade gruppen på avdelningen
och gjorde en del småjobb. Men när den dåvarande vaktmästaren gick i pension tog de över
posthanteringen och sedan dess har verksamheten vuxit och blivit en central del av den dagliga
ruljansen i Sundbybergs kommunhus.

− Det var kämpigt i början, säger Patricia, som
har jobbat på Hermes sedan hon slutade skolan.
− Det var inte alltid så lätt på 90-talet, folk var
inte vana vid att arbeta med den här persongruppen, om man säger så. Nu är det tvärtom. Många
tycker att det är kul och folket i huset visar respekt, säger Benita.
Ett av målen med verksamheten är att så småningom slussa ut deltagarna i arbetslivet, och en
väg till det kan vara att hitta praktikplatser.
− Det är viktigt att få jobba. Självförtroendet
stärks och man får vara som alla andra, säger Benita.
Håkan har tidigare praktiserat både på lager
och på Solvalla. Hans största dröm är att komma
ut och jobba, gärna med djur.
− Det är bra att arbeta och få lite pengar. Jag
tycker att det är viktigt att ha ett jobb. Jag är självständig och sköter mitt jobb jättebra om jag ska
vara ärlig, säger Håkan.
Målen i gruppen sträcker sig från att jobba med
kontorsarbete till vaktmästare. Men när arbetsmarknaden blir tuffare drar sig arbetsgivare ofta
för att anställa människor med speciella behov.
Jobbar i caféet
Stephan Tall tar gärna emot praktikanter. Han är
föreståndare för caféet som ligger kommunhuset
och har deltagare från Hermes som är där och
hjälper till varje dag.
− Det började med att de tog ut soporna. Nu gör de

allt möjligt från att diska till att torka bord. De har
lärt sig mycket och tycker det är kul. Jag har aldrig
haft några problem när de jobbat här.
− Alla känner ju det här gänget eftersom de sköter
posten, och de finns till hands om man behöver
något, så alla är jättepositiva och schyssta. Jag tror
att alla som jobbar i huset förstår nyttan med att
ha dem här, säger Stephan Tall.
Jobbar man på Hermes får man betalt i något
som kallas habiliteringsersättning. Det innebär
att deltagarna får 50 kronor om dagen av kommunen. Annars har de aktivitetsersättning av försäkringskassan.
Snart måste Håkan, Patricia och de andra i Hermes lära sig hitta i ett nytt hus. I oktober kommer
Sundbybergs stadshus flytta från Rissne till Hallonbergen.
− Vi hoppas på fler uppgifter och större utmaningar. Vi vill till exempel ha en större kopiator
så vi kan hjälpa till och kopiera mera.
− Vi har redan varit där och tittat och det är
jättefint. Jag vill gärna flytta idag, säger Håkan.
På vägen ut blir vi guidade av Jocke. Han berättar om när han hjälpte till att installera det nya
postsystemet i datorerna i huset och att de går
dagliga rundor för att hämta muggar och annat
porslin som har hamnat i personalens pentryn.
Jocke vill gärna ha ett lagerarbete i framtiden
men just nu trivs han på Hermes.
ANDERS LÖF

400 dansar i Hallonbergen
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måndagen den 29 april firar Sundbybergs dansstudio Dansens dag i år
igen – och denna gång blir det häftigare än någonsin. Alla 370 elever och
lärare uppträder, men också de professionella dansgrupperna The Expert
Dance Company och Less Aggressive Clappers samt danslärarna Steve
Jones, Elin Karabuda och Mari Perez Amigo. 17.00–18.15 och 19.00–20.30
avlöser dansnumren varandra i Hallonbergen centrum.
– Målet är att fira dansen som konstform, korsa alla politiska, kulturella och etniska barriärer – och föra människor samman genom dansens
gemensamma språk, säger danspedagogen Helene Karabuda.

Dags igen för
seniorkollo
I juli arrangerar Sundbybergs stad sommarkollo för
seniorer, på Väddö folkhögskola utanför Norrtälje.
Totalt finns 64 platser. Seniorerna bor i småstugor med fyra
enkelrum, gemensamt vardagsrum och kök samt dusch och
toaletter. Det enda kravet för
att få åka med är att man klarar sig själv, alltså inte behöver
extra assistans. Rullator är inget hinder. Kollot arrangeras i
två omgångar, 1-7 och 8-14 juli.
Intresseanmälan kan göras
från 7 till 17 maj på telefon
08-706 83 69 mellan 9.00 och
15.00. I samarbete med Sveriges Pensionärsförbund SPF
och Pensionärernas Riksorganisation PRO.
drömmer du om att
bli journalist eller
författare?
Här är en kurs för dig mellan 12 och 15 år som tycker
om att skriva, har stor fantasi
eller gillar bokstäver i största
allmänhet.
Kursen ges 13, 14, 17, och 18
juni mellan klockan 10.00 och
13.00 på Kulturcentrum i Hallonbergen centrum.
Författaren och journalisten Dan Höjer leder kursen.
Han har varit chefredaktör för
Kamratposten och skrivit drygt
40 barn- och ungdomsböcker.
Du får massor av tips på hur du
kan skriva. Kursen kostar 300
kronor.
Mejla din anmälan till Kina
Löwenbrååt på kina.lowenbraat@sundbyberg.se senast den
4 juni.

monsterklubb i
marabouparken
På Monsterklubben den 19 maj
får du se video- och performancekonst, göra egna klädkollektioner av tidningspapper
och köra en catwalk. Klubben
har öppet mellan klockan 13-16
i Marabouparken, samling vid
entrén. Det kostar 50 kronor
och vänder sig till familjer
med barn från 6 år och unga.
Pedagogen Tomas Woodski
leder och Marabouparken
arrangerar.
naturvandring med musik
och sagor
Följ med på en naturvandring
med musik, sagor och korvgrillning i Ursviks närområde
lördagen den 25 maj med start
klockan 11.00. Promenaden
är gratis och passar både små
barn i barnvagn och vuxna som
tycker om sagor, musik och
natur.
Samling i Stora Ursvik vid
aktivitetsparken, Milstensvägen - Ursviksvägen. Eva, Nanna
och Magnus Malmros står för
sagor och musik. Vid dåligt
väder kör de ändå. Välkomna,
hälsar Kulturcentrum!

