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FRÅGA EN POLITIKER: Hur firar du nationaldagen?

Om en dryg vecka
firas Sveriges
nationaldag, bland
annat på Golfängarna i Sundbyberg.
Hur kommer du
att fira?
foto: Johan Jeppsson

anna-lena hammarin
(fp): Den 6 juni är jag i

Oslo och deltar i ett nätverksmöte. Det är alltid
intressant och givande
att träffa kollegor från
övriga Europa, men just
denna dag hade jag gärna firat i Sundbyberg.

maria bohman (kd):

Då är jag på Golfängarna
för att ge mitt bidrag till
att hålla stämningen på
topp. Kristdemokraterna
håller till i en liten ”by”
med andra partier, och
vi har en överraskning
med oss.

magdalena schröder (m): Jag kommer

stefan bergström (c):

Genom att stå och prata
med trevliga sundbybergare i Centerpartiets tält
under firandet på Golfängarna. Vi har vår egen
nationaldagstradition: att
bjuda på chokladdoppade
jordgubbar.

att vara på Golfängarna med partikamrater,
för att träffa sundbybergare och prata om
hur vi kan utveckla
Sundbyberg till att bli
än ännu bättre stad.

Foto: fredrik hjerling

Sundbybergarna får
egna hyrcyklar
snart kan sundbybergarna

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S)
omgiven av Sjärnjourens
Caroline Gyllström och
Matilda Säf.

Tjejjour får 300 000 för att
förebygga våld bland unga
– Nu får vi möjlighet att satsa
mer på vårt utåtriktade arbete
och ta upp frågor som var gränsen går mellan sex och sexuella
övergrepp, för att förebygga våld.
Caroline Gyllström, genusvetare och volontär på Stjärnjouren
är glad över kommunstyrelsens
beslut om bidrag på 300 000
kronor.
– Det känns bra att verka i en
kommun där man förstår vikten
av att arbeta långsiktigt med de
här frågorna.

Den ideella föreningen Stjärnjouren håller workshops och samtal med unga om sex och sexuella
övergrepp, normer och strukturer kopplade till
kön, sexualitet och makt. Verksamheten bygger
på frivilliga insatser, men tack vare bidraget kan
man nu anställa en samordnare resten av året.
– Det innebär i sin tur att vi kan arbeta mer
utåtriktat. Vi vill ut på högstadier, gymnasier och
fritidsgårdar. Och det kräver att någon kan jobba
heltid med det, säger Caroline Gyllström.
– Förebyggande arbete mot våld bland unga
är en viktig del av stadens arbete med jämställdhet. Arbetet handlar bland annat om att verka
för jämställda uppväxtvillkor, säger stadens jämställdhetssamordnare Anna Bohlin.
Vad är okej sex?
Under 2013 kommer Stjärnjouren att rikta in sig
på att hålla workshops med ungdomar på temat
”Vad är okej sex?”.
– Vårt mål är att förändra attityder och normer, och på sikt minska våld och sexuella övergrepp.

– Att förebygga våld är ett arbete som görs bäst på
bred front och tillsammans med dem som möter
våra ungdomar dagligen, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S), som tog initiativ till samarbetet efter att ha läst en debattartikel av Stjärnjouren.
Krister Insulander

Fakta Stjärnjouren

• Bildades sommaren 2003 av ett gäng
tjejer i olika åldrar, med olika bakgrund
och intressen. Det gemensamma målet
var att skapa en fungerande tjejjour i
Sundbyberg.
• Strävar efter att stärka och stötta unga
tjejer och bryta normer kring hur du
som tjej respektive kille ska vara.
• De som arbetar på Stjärnjouren har tystnadslöfte. Du når dem per mejl, chatt
eller telefon – läs mer på www.stjarnjouren.nu

Rissne utvecklas – följ oss på webben
nya bostäder , verksamheter, tvärbanan och en
returpark – det är många byggprojekt på gång i
Rissne. Kommunen gör därför en informationssatsning både på webben och på en informationstavla i Rissne centrum. Nya radhus byggs redan
nu på Lavettvägen, men de flesta projekt är fort-

farande i planeringsstadiet och det kommer finnas flera tillfällen att lämna synpunkter på de
olika detaljplanerna.
– Vi vill lyfta fram allt positivt som händer i
Rissne och ge medborgarna chansen att se helheten. Därför lyfter vi nu fram de pågående pro-

jekten och sätter dem i ett sammanhang, säger
Filippa Palmgren på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.
Läs mer på stadens webbplats:
www.sundbyberg.se/rissneutvecklas

trampa runt mellan stadsdelarna, även utan en egen cykel. Till
sommaren är det nämligen tänkt
att 100 hyrcyklar ska finnas i
kommunen – upphandling pågår
för närvarande.
Ställ med hyrcyklar kommer
då att finnas på fem platser i
kommunen: Centrala Sundbyberg, Hallonbergen centrum,
Rissneleden vid SEB-huset,
Rissne centrum och Storskogen.
I anbudsförfrågan finns dessutom avtal om ytterligare 50 cyklar, vilket innebär att cykelställ
kan komma att finnas på fler
platser i framtiden.
– Det här är ett glädjande
besked då Sundbyberg stads
målsättning är att underlätta
för både gående, cyklister och
kollektivtrafik, säger Jan Jogell
(S), kommunalråd och ordförande i stadsbyggnads- och
miljönämnden.
Hyrcyklarna kan betalas med
kort och behöver inte återlämnas på den plats där de hyrdes.
Det går även att hyra cyklar i
någon av de angränsande kommunerna Stockholm eller Solna
och återlämna dem i Sundbyberg, och vice versa.

Sundbybergiin omia
vuokrapyöriä

Kesäksi Sundbybergiin aiotaan hankkia 100 vuokrapyörää. Tarjouskilpailu on
paraikaa meneillään. Vuokrapyörien pyörätelineitä
suunnitellaan eri puollelle kuntaa: Sundbybergin
keskustaan, Hallonbergin
keskustaan, SEB-talolle Rissneledenillä, Rissnen keskustaan ja Storskogeniin.
Vuokra maksetaan kortilla
ja pyörän voi palauttaa myös
Solnaan tai Tukholmaan.
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Sjunger och spelar. Rekordmånga ungdomar sökte jobbet att
spela och sjunga på äldreboenden
och på träffpunkterna i Sundbyberg.
Mellan 17 och 27 juli kommer 22
ungdomar att sprida glädje bland
seniorerna.

Skolbibliotek i världsklass. Sundbybergs folkhögskola har fått utmärkelsen ”Ett skolbibliotek i världsklass” av
akademikerfacket för kultur och kommunikation, DIK. Med
utmärkelsen vill de lyfta fram de goda exempel som finns på
bra skolbibliotek.

Hembesök hos äldre
sätter guldkant

vill du som är äldre, ensamboende

sundbybergare ha sällskap några gånger i månaden eller har du en närstående
som du tror skulle uppskatta ett avbrott
i vardagen? Röda Korsets volontärer gör
regelbundna hembesök hos kommunens
seniorer.
– Genom att lyssna, samtala och finnas där hjälper vi till att sätta guldkant på
tillvaron, säger Louise Bergwall på Röda
Korset i Sundbyberg.  
Hon poängterar att deras volontärverksamhet inte är istället för hemtjänst, utan
en social verksamhet.
– Det handlar om att till exempel gå ut
och promenera, besöka träffpunkterna,
spela kort eller bara samtala. Om man nästan aldrig kommer ut och sällan har någon
att dela sina tankar med så är volontärernas besök värdefulla.
Du som är intresserad av att få hembesök – eller som själv vill arbeta som
volontär – hör av dig till Louise Bergwall
på 0720-27 62 18. Läs mer på kommun.redcross.se/sundbyberg.

»

Ju tidigare
ungdomar
kan prova på
och etablera
sig på arbetsmarknaden,
desto lättare
blir det för
dem senare i
livet.

Sommarjobb för alla
Alla får jobb. Ja, faktiskt! Sundbyberg är en av de
få Stockholmskommuner som erbjuder sommarjobb till alla ungdomar som söker.
– I en tid då arbetslösheten bland ungdomar
ökar är satsningen på sommarjobb första steget
mot den öppna arbetsmarknaden, säger Cyrus
Pairawan (MP), ordförande i kompetens- och
arbetsmarknadsnämnden.
Röda Korsets volontärer gör hembesök hos
kommunens seniorer.

Mässa underlättar
val av hemtjänst

ett fyrtiotal intresserade sundbybergare

dök upp när kommunen bjöd in till hemtjänstmässa på Folkets hus i april.
– De som står inför valet av hemtjänst
fick chansen att träffa de 15 företag som
utför hemtjänst i Sundbyberg. Och reaktionerna var övervägande positiva hos
både besökare och utförare, säger Hedvig
Schriever på äldreförvaltningen.
– Besökarna hade framför allt funderingar på om de ska välja hemtjänst eller
om de själva ska köpa samma service med
rut-avdrag. Det är ju något som var och en
måste räkna på, men förhoppningsvis fick
de hjälp av oss som var på plats.
Mässan är en del i kommunens arbete
med att göra det enklare för sundbybergarna att välja hemtjänst.
– Första oktober 2012 införde Sundbyberg ett nytt valfrihetssystem, som innebär att de sundbybergare som beviljats
hjälp med hemtjänsten kan välja bland de
företag som är godkända av staden. Och
vi jobbar nu med att bli ännu bättre på att
informera om hur valet går till.
Läs mer om val av hemtjänst och om
utförarna på sundbyberg.se

Sundbybergs stad erbjuder två veckors sommarjobb för alla
ungdomar som går i nian i grundskolan och ettan eller tvåan
i gymnasiet. Och i år är antalet sökande över 700. Det är nästan hundra mer än ifjol, då Sundbyberg var den kommun som
erbjöd flest sommarjobb i Stockholms län.
– Att ännu fler söker i år är ett tecken på att den här satsningen uppskattas. Vi har erbjudit detta flera år i rad, och
utvärderingarna visar att både ungdomarna och arbetsgivarna är väldigt positiva. 30 av sommarjobben ifjol ledde också
till extrajobb eller fortsatt timanställning på arbetsplatsen,
säger Anne Gerdin, tf enhetschef för vägledning och arbete.
De sommarjobb som kommunen erbjuder är både inom
kommunala verksamheter och hos privata arbetsgivare. Kommunen betalar lönen och står för handledning 35 timmar i
veckan.
– Sommarjobbarna ersätter inte annan arbetskraft utan är

en extra resurs för de företag som ställer upp – vi brukar kalla
det för sommarjobbspraktik.
Anne Gerdin ser den här satsningen inte bara som sysselsättning under några sommarveckor, utan som en investering
för framtiden och ett sätt att förebygga arbetslöshet:
– Ungdomarna får en insyn i arbetsmarknaden och lär sig
vikten av att ha ett jobb. Ju tidigare ungdomar kan prova på
och etablera sig på arbetsmarknaden, desto lättare blir det för
dem senare i livet. Just nu håller vi på att matcha sommarjobbarna med arbetsgivarna. Och det är jättekul att träffa alla
entusiastiska ungdomar.
Starta eget
Som ytterligare ett led i kommunens satsning på sommarjobb,
har elever i nian och gymnasiet erbjudits bidrag för att starta
ett eget företag som sommarjobb.
– Programmet ”Roligaste sommarjobbet” är ett samarbete
mellan Sundbybergs stad och företaget Individator AB. Under
fyra veckor i juli erbjuds ungdomar att omsätta sin affärsidé
i ett eget företag. De som får ja på sin ansökan får en veckas
utbildning, 2 000 kronor i startkapital och en personlig coach,
säger Anne Gerdin.
Det är första gången Sundbybergs stad erbjuder det här
programmet, som tidigare har genomförts framgångsrikt i
andra kommuner. Knappt 20 ungdomar har sökt, och deras
ansökningar behandlas för närvarande.
krister insulander

Utsatt för våld hemma? Stödteamet hjälper!
Har du någon gång blivit slagen? Är
du rädd för den du bor med? Hotar
någon dig? Kallar någon dig för
nedsättande saker? Tvingas du ha
sex mot din vilja?
Du är inte ensam – många som är utsatta för våld i nära relationer vågar inte
berätta om sina upplevelser. Oftast rör

det sig om mäns våld mot kvinnor, men
det kan även vara tonåringars våld mot
mödrar, våld mot barn, kvinnors våld
mot partner eller andra i sin närhet.
Men det finns hjälp. Stödteamet för
våldsutsatta hjälper dig som vill ha
någon att prata med. De lyssnar och kan
ge dig det stöd du känner att du behöver – det kan vara allt från samtal och

hjälp att söka ekonomisk stöd till skydd
från de personer du upplever som hotfulla. Och kom ihåg: du kan alltid vara
anonym när du ringer – Stödteamet har
tystnadsplikt.
Du når Stödteamet på 08-706 87 49
eller 08-706 87 51. De har öppet måndag till torsdag 08.00-16.30 samt fredagar 08.00-15.15.
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Sundbybergs stads översiktsplan har
ändrats. I den nya versionen är Norra Kymlinge
borttaget som förändringsområde och Kilen utmed
nya E18 har minskats ner. Staden har samtidigt
uppdaterat en rad fakta och beskrivningar och lagt in

riktlinjer för bostadsförsörjningen. Planen beskriver
hur hela kommunens yta ska användas och är vägledande för mycket annan planering. Planen gäller
fram till 2020, men ska ses över vart fjärde år.

foto: charles Hammarsten

Brett utbud på årets
nationaldagsfest
foto: rickard frantzén

Från Lill-Babs till Robin Stjernberg.
Utbudet är bredare än någonsin när
staden bjuder in till nationaldagsfest
på Golfängarna för nionde året i rad.
– Firandet har blivit en populär familjetradition långt utanför Sundbybergs
gränser, säger Cecilia Moreno, projektledare på Sundbybergs stad
Över 30 000 besökare brukar dyka upp på
Golfängarna när staden bjuder på fest den 6
juni. Festligheterna börjar klockan tolv med
välkomnande musik av Sundbybergs musikskola och avslutas först när restaurangtältet
stänger klockan tio på kvällen.
– På programmet finns många roliga
gratisaktiviteter för barnen, till exempel
ansiktsmålning, hoppborg och klättervägg,
säger Cecilia Moreno.
Nya svenska medborgare hälsas som vanligt välkomna och Årets sundbybergare koras. Ett femtiotal företag och organisationer
ställer ut i tält, Grand Garbo står för restaurangen, tivoli finns på plats och en mängd
aktiviteter äger rum hela dagen.

Företagsklimatet i
Sundbyberg på topp tio i
landet

sundbybergs näringslivsklimat är tionde
bäst bland Sveriges 290 kommuner, enligt
Svenskt Näringslivs årliga ranking. Det
är en uppgång med tre placeringar, som
framför allt beror på kommunens attityd
till företagande och relationen mellan
skola och näringsliv.
– De senaste åren har fokus varit att
bidra till en god dialog med lokala näringsidkare, stora som små, säger Siyamak Sajadian (MP), kommunalråd och ordförande i
stadens näringslivsråd.
Sundbybergsföretag samarbetar också
med Ung företagsamhet, för att främja
företagande och entreprenörskap bland
stadens skolungdomar.

Den gamla kyrkan
blir bryggeri

Robin Stjernberg och Lill-Babs är
två av de artister som uppträder
på årets nationaldagsfest.

Det här händer på stora scenen
12.00 Medium Rare Band från Sundbybergs musikskola.
12.30 Skördegillet.
13.00 Invigning med kommunfullmäktiges ordförande Christina Fjellström. Nationalsång med Fanny Öktem och Erik Aglert.
13.10 Sång, rap, musik, dans och teater med barn och ungdomar från
Sundbybergs musikskola. Dansstudio, teaterstudio, bibliotek och
Aggregat.
14.00 Sundbybergs familjequiz med Peter Rylander.
14.40 Drill & Drull.
15.30 Lill-Babs.
16.20 Prisutdelning Quiz
16.30 Nya svenska medborgare hälsas välkomna av kommunstyrelsens
ordförande Jonas Nygren. Nationalsång. Årets sundbybergare
presenteras.
17.00 Andreas Weise och Hoffman Cirkus.
17.50 Sundbybergs Dansstudio.
18.00 Robin Stjernberg.
18.30 Hoffman Cirkus

Monenlaista ohjelmaa
kansallispäivänä

sundbybergin kaupunki järjestää Ruotsin kansallispäivänä 6. kesäkuuta juhlan, johon odotetaan yli
30 000 osanottajaa. Juhlapaikka on Golfängarna.
Juhlallisuudet alkavat klo 12 tervetuliaismusiikilla, josta vastaavat Sundbybergin musiikkikoulun
oppilaat. Juhlinta päättyy ravintolateltan sulkiessa
iltakymmeneltä.
Esiintyjinä on useita tunnettuja taiteilijoita, kuten
Lill-Babs ja Robin Stjernberg. Ohjelmassa on myös
erilaisia maksuttomia huveja lapsille, kuten kasvomaalausta, pomppulinna ja kiipeilyseinä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jonas Nygren (S)
toivottaa totuttuun tapaan uudet Ruotsin kansalaiset tervetulleiksi ja Vuoden sundbybergiläinen
julkistetaan.

i höst får Sundbyberg ett alldeles eget
ölbryggeri – och det ligger i en före detta
kyrka. Betlehemskyrkan i korsningen
Sturegatan-Esplanaden anpassas just nu
av Förvaltaren, som köpte den avkristnade
kyrkan 2007. Bland annat ska det gjutas
ett betonggolv, som klarar av att bära de
tunga bryggkärlen.
Sundbybergs Köksbryggeri heter bryggeriet, som räknar med att komma igång
med produktionen i augusti-september.
Det finns också planer på att öppna en
liten pub i bryggeriet.
– Vi letade länge efter en passande
lokal med tillräcklig takhöjd för att utrustningen ska få plats. Det kommer inte
att bli några problem nu, säger Peter
Bergholtz.
Han är grundare av bryggeriet tillsammans med Thomas Lindberg och Per
Stocke. Under flera år bryggde de öl hemma som en hobby. Idén att starta ett kommersiellt bryggeri kom sedan trion vunnit
silver i hembryggar-SM.

foto: sundbybergs köksbryggeri

Inte bara gubbar …
Fyra timmar varje vardagförmiddag träffas tio-femton av Sundbybergs seniorer i
en snickeriverkstad på Järnvägsgatan 5.
Gubbverkstan har funnits i Sundbyberg i över trettio år. Och trots namnet
är det inte bara gubbar som snickrar och
fikar tillsammans.
– Namnet är så inarbetat, så det har
fått hänga kvar sedan starten, säger styrelseledamoten Danne Kjellser.
Gubbverkstan i Sundbyberg är en ideell förening med ett sextiotal medlemmar, och något
av en institution i Sundbyberg. Här kan medlemmarna – i första hand pensionärer – träffa

likasinnade och ägna sig åt en hobby eller ett
hantverk.
– I våra lokaler reparerar vi enklare bruksföremål som hyllor, stolar, småbord och prydnadsföremål av trä – det mesta för eget bruk.
Men det som framför allt uppskattas är gemenskapen. Vi har två obligatoriska kafferaster, där
vi pratar om allt mellan himmel och jord, säger
Danne Kjellser.
Gubbverkstan består av ett samlingsrum/
kök och tre arbetsrum där medlemmarna kan
utöva sitt hantverk.
– De som kommer hit första gången brukar
bli imponerade av nivån på utrustningen. Vi
har ett rum med massor av handverktyg, ett
maskinrum med borrar, hyvlar och svarvar

samt ett målarrum. Vi är väldigt nöjda med
både lokalerna och hur de är utrustade.
Gubbverkstan är en viktig del av Sundbybergs äldreomsorg, genom att minska risken
för isolering och ensamhet. Den finansieras av
medlemsavgifter och bidrag från kommunen
– men också av intäkter från försäljning och
reparationsarbeten.
– Vi får dagligen förfrågningar från folk
som vill att vi ska fixa eller snickra till något.
Och de intäkterna är viktiga för vår ekonomi.
Varje år håller Gubbverkstan dessutom en
julbasar, där man säljer de saker som har tillverkats under året.
– Vi har också ett gemensamt julbord, som
är en av årets höjdpunkter – då brukar även

våra stödmedlemmar dyka upp, säger Danne
Kjellser.
Gubbverkstan samarbetar med övriga seniorföreningar i Sundbyberg och har öppet mellan 08.00 och 12.00 varje vardag. Du som är
nyfiken, ring 08-28 02 79.
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Dagis dygnet runt
– Det är jättespännande att få vara med om att bygga upp något
helt nytt. Att skapa rutiner och planera verksamheten från
grunden.
Det säger Helen Almgren, barnskötare på förskolan Ugglan,
som är Sundbybergs första heldygnsomsorg.
När vi träffar Helen Almgren har verksamheten
på Ugglan bara varit igång i två veckor. Alla rutiner har inte satt sig ännu och möbler levereras
fortfarande till de stora lokalerna, som hyresvärden nyligen har renoverat.
– Vi har bara fyra barn som går här just nu så
vi har inte haft öppet alla nätter. När vi har fler
barn kommer vi att ha öppet dygnet runt, året
runt. Allt beror på familjernas behov, säger Helen
Almgren.
Dagtid skiljer sig inte Ugglan från andra förskolor. Det är frukost, aktiviteter, samling, rörelse, vila och allt annat som hör en förskola till.
– Vi är utomhus mycket, eftersom förskolan
ligger så nära naturen. De flesta av oss pedagoger
som arbetar på Ugglan är utbildade i utomhuspedagogik, så det är ett naturligt inslag för oss att
jobba med miljön och naturen.
Kvällsrutiner
Men den stora skillnaden mot andra förskolor är
förstås vad de gör på Ugglan efter klockan fem.
– Vid sextiden är det dags för middag. Sedan
lite lugnare aktiviteter – leka, spela spel, läsa
böcker, ta en promenad eller liknande, säger
Helen Almgren.

Halv åtta är det kvällsfika, där man pratar om
dagen som har varit. Om det behövs tar barnen
en dusch innan de borstar tänderna och går och
lägger sig vid halv niotiden.
– Vissa dricker välling och några vill läsa en
bok – vi ser såklart till barnens egna behov. Därför är det viktigt att vi får veta vilka rutiner barnen har hemma. Alla barn är ju olika.
Sover i skift
På natten sover förhoppningsvis barnen, medan
det alltid finns en vuxen som är vaken.
– Vi är två personer som jobbar natt och vi
sover i skift. Om det mot förmodan skulle hända
något är det viktigt att det finns en vuxen som är
vaken, säger Helen Almgren.
Själv håller hon just på att vänja sig vid de nya
arbetstiderna – och hon gillar det.
– Jag har fått mycket mer egen tid när jag är
hemma mitt på dagarna. Det känns väldigt lyxigt och jag har äntligen hunnit börja träna igen.
Jag är piggare och mer social när jag träffar min
familj. När man arbetar dag är man ofta helt slut
efter jobbet – man orkar ingenting men måste
ändå hinna med familjelivets vardagliga sysslor
krister insulande

Ugglanfakta
• Sundbybergs fösta dygnetruntöppna förskola.
• Öppnade 15 april.
• Ligger i stora, nyrenoverade lokaler i ett hyreshus på Skogsbacken
17 i Storskogen.
• Har nära till flera parker, ishall,
simhall och Lötsjön.
• Har fyra erfarna barnskötare, en
förskollärare som arbetar 25 procent i barngrupp och 50 procent
i köket samt en ”ateljérista”, som
jobbar med musik och skapande
fem timmar per vecka.
• Har plats för upp till 20 barn.
• Har officiell invigning med öppet
hus klockan 19.00 torsdag 30 maj.
• Vill du veta mer, ring 08-706 80 77.

Helen

• 42 år. Född och uppvuxen i Sundbyberg, har bott här nästan hela
sitt liv.
• Familj: man och två barn, en son
och en dotter 13 och 14 år gamla.
• Har arbetat med barn i snart 24 år
– bland annat på allergiförskola, i
Ur och skur, vanlig förskola, som
au pair, barnflicka och dagbarnvårdare (dagmamma).
• Har arbetat i Sundbybergs stad
sedan 2000, med ett uppehåll på
nio månader på en privat förskola.

Helen Almgren
förbereder
Ugglans
nattisbarn för
läggning.

vill du bli författare?
Drömmer du om att bli journalist eller författare? Här är
kursen för dig som är mellan 12
och 15 år och som tycker om att
skriva, har stor fantasi eller gillar bokstäver i största allmänhet. Kursen hålls 13, 14, 17 och
18 juni mellan klockan 10.00
och 13.00 på Kulturcentrum,
Hallonbergsplan 5, 1 tr.
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.
Anmäl dig till Kina Löwenbrååt
på kina.lowenbraat@sundbyberg.se. Din anmälan måste
vara inne senast den 4 juni.
tipsa om sommarläsning!
Läs i sommar och dela med dig
av dina boktips! Sommarboken är till för dig som är mellan 7 och 15 år. Du läser valfria
böcker och skriver kort vad
du tycker om dem på en lapp.
Sommarbok-lappen delas ut i
skolorna före skolavslutningen
och finns att hämta hela sommaren på stadens två bibliotek,
Signalfabriken och Hallonbergen. Lämna lappen senast
2 september på biblioteket. I
höst blir det avslutningsfest
med priser och boktips. Datum
meddelas senare.
sommarkurs med
sundbybergs dansstudio
Träna dans intensivt en hel
vecka: Street, show, break
och dans med stol. Kursen
hålls 24-28 juni på Kulturcentrum i Hallonbergen. Deltagarna tränar i åldersgrupper:
8–11 år kl 11.00–13.00, 11–14 år
kl 13.30–15.30 och 7–10 år kl
16.00–18.00.
Pris 350 kronor. Anmäl dig
genom att betala kontant på
Kulturcentrum. Antalet platser
är begränsat. Om du har frågor, kontakta Helen Karabuda,
helene.karabuda@sundbyberg.se
www.kulturcentrum.se

Stadens regler för
heldygnsomsorg

• Barn kan erbjudas verksamhet på
obekväm arbetstid när vårdnads
havarna/föräldrarna jobbar samtidigt kvällar, nätter eller helger.
Detta ska styrkas med arbetsgivarintyg. (Partner som är sammanboende med barnets förälder räknas här som förälder.)
• Anmälan om barnomsorg på obekväm arbetstid görs via e-tjänst.
Arbetsgivarintyg och schema
skickas separat.
• Föräldrar betalar avgift enligt
maxtaxan.
• Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid omprövas varje
halvår genom styrkta arbetsgivarintyg om arbetet och arbetstiden.
• Läs mer på sundbyberg.se, sök
på ”Regler heldygnsomsorg”

Evenemangs
tips
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Sundbyberg får egen grundsärskola
till hösten får elever med utvecklingsstörning en egen skola att gå till. Då öppnar Sundbybergs grundsärskola i nyrenoverade lokaler på Ridvägen 13 i Rissne.
– Tidigare har eleverna i årskurs 1–6 gått på Skvadronskolan medan högstadieeleverna har gått på Rissneskolan. Nu får de drygt 20 eleverna gå tillsammans,
säger rektor Christina Ahlström. Dessutom tar vi emot elever som nu har sin skolplacering i andra kommuner.
Den nya skolan har två inriktningar – en grundsärskola, där eleverna läser samma ämnen som i vanliga grundskolan men med lägre krav, och en träningsskola
där eleverna bland annat läser kommunikation och motorik.
Läs mer på www.sundbyberg.se, sök på ”grundsärskola”.

