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 FrÅgA en POLITIKer: Vad vill du låna på biblioteket i sommar?

ulla sandeskog (m) 
När jag läser söker jag 
avkoppling och då läser 
jag gärna självbiografier 
och deckare. En förfat-
tare jag ännu inte hun-
nit läsa är Viveca Sten 
som skriver deckare i 
Sandhamnsmiljö. 

peter laine (v) I mini-
biblioteket skulle jag vilja 
se att boken ” 68:orna: 
Var blev ni av, ljuva 
drömmar ”– ska fin-
nas att låna. Det är en 
helt ny bok skriven av 
SVT-journalisten Micke 
Leijnegard.  

hiwet hagos (s) Ska 
jag låna en bok får det 
bli en deckare. Jag väl-
jer helst fiktion när jag 
ska läsa en bok för då 
vill jag koppla av och 
berättelserna får gärna 
vara spännande. 

karin sandén (mp) I 
min familj är vi väldigt 
fågelintresserade så jag 
skulle gärna vilja låna en 
konstbok av konstnären 
Lars Jonsson. Han målar 
väldigt vackra akvareller 
med fågelmotiv.

www.facebook.se /sundbyberg

– Det här betyder fantastiskt 
mycket – inte bara för mig, 
utan för alla sundbybergare. 
Det visar att kommunen tar 
frågan om tillgänglighet på 
allvar.
 Yvonne Björkman har arbe-
tat för DHR – en organisation 
för personer med nedsatt 
rörelseförmåga – sedan hon 
var 14 år. På nationaldagsfes-
ten utnämndes hon till Årets 
sundbybergare.
Varje år kan sundbybergarna nominera kandi-
dater till Årets sundbybergare – ett pris som går 
till en person boende i Sundbyberg och som med 
sin gärning betyder något speciellt för staden och 

dess invånare. Och i år har juryn utsett Yvonne 
Björkman, som är drivande i DHR, ”För ett sam-
hälle utan rörelsehinder”.
 – Jag blev uppriktigt chockad – jag hade inte 
alls väntat mig detta. Men framför allt blev jag 
glad. När man har jobbat för någonting så länge 
är det roligt att få en sådan här bekräftelse.
 DHR:s lokalavdelning i Sundbyberg bildades 
1974 och Yvonne Björkman har varit med från 
början.
 – Jag har ett medfött rörelsehinder, som gör att 
jag är rullstolsburen. Och jag upplevde ett utan-
förskap när jag som barn och tonåring inte kun-
de medverka vid en del aktiviteter, till exempel 
utflykter. Mina föräldrar var aktiva inom folkrö-
relserna, så det blev naturligt för mig att engagera 
mig intressepolitiskt, för att vi med funktions-
hinder skulle få bättre villkor.
 En av de största framgångarna för DHR i 
Sundbyberg är det handslag som togs i december 
2012 mellan staden och organisationer för perso-
ner med funktionsnedsättning. Handslaget inne-
bär att alla, oavsett funktionsnedsättning, ska ha 
möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor.
 – Det finns ju handslag med idrotten och pen-
sionärsorganisationerna, så jag tyckte att även 

handikapporganisationerna borde ha ett.
 – Till syvende och sist handlar det om vilket 
samhälle vi vill ha, säger Yvonne Björkman. Och 
utmärkelsen betyder så mycket för alla sundby-
bergare med funktionshinder, men också för alla 
medborgare i Sundbyberg. Det visar att det går 
att påverka, och Sundbyberg ligger väldigt långt 
framme.

Krister insulander

Juryns motivering 
”Med en enorm drivkraft och ett fantastiskt 
engagemang verkar hon för att Sundbyberg 
ska vara en stad för alla. Hon är en orädd eld-
själ som verkligen gör skillnad. Bland annat 
som en av initiativtagarna och drivkrafterna 
bakom Sundbybergs stads helt unika hand-
slag med funktionshindersorganisationer som 
undertecknades i december i fjol. Handslaget 
innebär att alla i Sundbyberg – oavsett funk-
tionshinder – ska kunna delta i samhällslivet 
på jämlika villkor. Hennes orädda sätt och 
entusiasm gör henne till en förebild för alla 
– såväl med som utan funktionshinder. Årets 
sundbybergare heter Yvonne Björkman.”

FOTO: JOhAN JEppSSON

Den 6 juli invigs 
ett Minibibliotek 
i Marabou parken. 
Vad skulle du 
vilja låna för bok 
från biblioteket i 
sommar?

Vattentornet får 
restaurang i höst
nu står det klart: i september 
öppnar ett café och en restau-
rang i vattentornet i Tornparken. 
KRAV-certifierade Delibruket 
kommer att erbjuda besökarna 
kaffe med tillbehör, egentillver-
kad glass, lunch och middag. 
Menyn har influenser främst 
från USA och Italien, och maten 
kommer att innehålla närprodu-
cerade råvaror så långt det går.
 – Att främsta utrustningen 
i köket är en stor vedugn kan-
ske avslöjar en del av inne-
hållet, säger ägaren Fredrik 
Alexandrow.
 Han driver sedan tidigare 
andra restauranger, och tillsam-
mans med Göran Collman kom-
mer han att jobba för att den 
nya restaurangen ska placeras 
på Stockholms krogkarta.
 – Vi vill skapa en restaurang 
som sticker ut och samtidigt 
erbjuder ett gott och enkelt 
alternativ för ett vardagsbesök. 
Vi känner också starkt för socialt 
engagemang och vill hitta sam-
arbeten med lokala föreningar 
och näringsliv som bidrar till 
något positivt. 
 – Vattentornet är en central 
och uppskattad plats i Sundby-
berg. Det är roligt att vi med 
Delibruket nu får ett nytt att-
raktivt besöksmål i Sundbyberg, 
säger kommunstyrelsens ordfö-
rande Jonas Nygren (S).

Låga taxor för vatten och avlopp i Sundbyberg
sundbybergs kommunala taxor för vatten och 
avlopp är bland de lägsta i landet. Det framgår 
av Svenskt vattens årliga VA-statistik. Sundby-
berg ligger på 6:e plats för villor och 14:e plats för 
flerbostadshus. Förra året var placeringarna 41 

respektive 23. Förbättringen beror på att kom-
munen i januari 2013 kunde sänka taxan. Sedan 
årsskiftet betalar en villaägare i snitt 22 kronor per 
kubikmeter vatten, vilket motsvarar kostnaden 
för 5 000 glas vatten eller 17 femminutersduschar.

– Det är positivt att arbetet med kvalitetssäkring 
och planering ger sundbybergarna en trygg vat-
tenförsörjning till en väldigt låg taxa, säger Jan 
Jogell (S), ordförande i stadsbyggnads- och mil-
jönämnen.

Yvonne Björkman blev  
Årets sundbybergare

Yvonne Björkman fick som 
Årets Sundbybergare motta 
diplom och en keramikfigur 
gjord av xx på Aggregat.
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Ombyggnader, tillbyggnader, nybyggnader. 
Sundbybergs stad växer så det knakar, och 
bygger skolor och förskolor i samtliga stads-
delar för att möta behovet hos kommunens 
nya barnfamiljer. Här är hela listan.

Lilla Alby
Lilla Alby skola byggs ut och blir till ytan dubbelt så stor som 
tidigare. Den nybyggda delen av skolan invigs i augusti 2015, 
medan ombyggnaden av den befintliga skolan är färdig i janu-
ari 2016.

Centrala Sundbyberg
Vargens förskola och Ugglans dygnetruntförskola har öpp-
nat under våren. Kommunen planerar också för en förskola 
avdelningar i affärshuset vid Tuletorget. Denna är tänkt att 
stå klar i början av 2016, samtidigt som de nya bostadsrätter 
som byggs där ska vara färdiga för inflyttning.

duvbo
Duvboskolan renoveras och en helt ny byggnad kommer att 
uppföras med klassrum, bibliotek, matsal och eget kök. Kom-
munen räknar med att eleverna ska kunna flytta in i den nya 
skolan i augusti 2016.

ursvik
Den nya Kymlingeskolan, som öppnar i augusti 2014, kommer 
att ha både förskola och grundskola. Den byggs flexibelt, så att 

den lätt kan anpassas om det till exempel finns behov av fler 
förskoleplatser än skolplatser – efterfrågan avgör.
 Ursvikskolan byggs ut – även den blir dubbelt så stor och 
på samma tomt planeras en förskola. Både ombyggnaden och 
förskolan ska vara klara till höstterminen 2015.

Ör
De nya lokalerna som byggs i huset Ringleken kommer att ge 
plats för komplettering av förskole  i området.
 Örskolan byggs ut, för att kunna ta emot två klasser per 
årskurs från förskoleklass upp till sexan. Inflyttningsdatum 
är inte klart eftersom ombyggnaden sker inom ramen för 
utvecklingsarbetet ”PARK LEK”, som involverar medbor-
garna i processen.

Hallonbergen och rissne byggs ut
Planering pågår för flera nya förskolor i de två stadsdelarna. 
Det står redan klart att Sundbybergs grundsärskola öppnar i 
nyrenoverade lokaler på Ridvägen till hösten. 
 Till höstterminen startar en ny skola i Rissne. Det är de tre 
skolorna Skvadronskolan, Miklagårdskolan och Rissnesko-
lan som bildar en gemensam enhet med namnet Grönkulla. I 
de hus som idag har skola i Skvadronen och Miklagård kom-
mer barn från förskoleklass till årskurs 3 med fritidsomsorg. 
Rissne huset kommer att organiseras med årskurs 4–9 med 
en fritidsklubb för elever i årskurs 4–6. Totalt kommer Grön-
kullaskolan att ha cirka 26 klasser och totalt cirka 600 elever. 
 Rissneskolan förstördes i en brand tidigare i år men ska 
vara återuppbyggd inför skolstarten i höst. 

 Krister insulander

ÖPPeTTIder I SOmmAr. 
 Kommunhuset och kommunens växel 

(08-706 80 00) har öppet hela 
sommaren, måndag–torsdag 8:00–
17:00, fredag 8:00–15:15. Övriga 

öppettider hittar du på Sundbyberg.se 
under rubriken Kontakt.
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Seniorer dansade in 
allaktivitetshus
I höst får sundbybergarna sitt eget allak-
tivitetshus. Tjuvstart skedde dock redan 
i maj, då stadens seniorer arrangerade en 
tedans. Och provet utföll till belåtenhet.
 – Ett hundratal danssugna  hängde på 
låset när Mad Men Band  spelade ör hängen 
från sent femtiotal och tidigt sextiotal. 
Det blev ett bra test av hur lokal erna läm-
par sig för musik och dans, och det var så 
pass populärt att vi kommer att köra snart 
igen, säger projektledare Johan Risberg.
 Allaktivitetshuset ligger på Sturegatan 
10–12 i centrala Sundbyberg, och kommer 
från och med i höst att kunna användas 
av stadens föreningar. Här finns plats för 
möten, teater, konserter och andra krea-
tiva verksamheter. Byggnaden uppfördes 
som Sundbybergs nya Folkets Hus i slutet 
av 1920-talet och har renoverats inför 
nystarten. 

Avlösare hjälper vid vård 
av anhörig
är du anhörig och vårdar en sjuk när-
stående? Då kan du ansöka om avlös-
ning i hemmet genom biståndsenheten. 
Detta är till för att du som anhörig ska få 
möjlighet att göra privata ärenden eller 
liknande utan att behöva oroa dig för din 
närstående. Du som är intresserad av att 
få hjälp med avlösning, kontakta bistånds-
enheten på äldreförvaltningen, telefon 
08-706 80 00. De hjälper dig vidare. 

HÖJdPunKTenS dAgVerKSAmHeT. Så lyder det nya 
namnet på det som tidigare hette Ekbackens sociala dagvård 
och som vänder sig till de sundybergare som är minst 65 år 
och bor hemma. Och det är dagverksamhetens egna gäster 
som har valt namnet, eftersom de tycker att besöket är dagens 
höjdpunkt.

Sök stipendium redan idag!
varje år delar Sundbybergs stad ut 
fyra stipendier för att uppmärksamma 
positiva insatser för staden. Stipendier-
na delas ut inom fyra områden: jämlik-
het, miljö, kultur samt idrotts- och ung-
domsledare.
 Varje stipendium är på 25 000 kronor 
och delas ut till personer som är verk-

samma i Sundbyberg. Stipendiet ska 
användas till fortsatta insatser inom 
det aktuella området.
 Det går bra både att själv söka eller 
att nominera en person till stipendium. 
Ansökningar och nomineringar ska 
vara inne senast den 30 september, och 
det går att söka redan idag. Beslut om 

vilka som ska få stipendium tas i respek-
tive nämnd senast i november. Stipen-
dierna delas ut vid kommunfullmäktige 
den 16 december.
 Ansökningsblanketter hittar du på 
www.sundbyberg.se/blanketter

Fler skolplatser  
i alla stadsdelar

»
Till höst
terminen 
startar en 
ny skola i 
 Rissne.  

Lomitusta 
omaishoitajille
Oletko Sairaan läheisesi omaishoita-
ja? Hae avustusyksiköltä lomittajaa 
kotiisi. Lomittaja antaa sinulle mah-
dollisuuden huolehtia myös omista 
asioistasi ilman huolta läheisestäsi. Jos 
haluat lomitusta, soita vanhustenhuol-
tohallinnon avustusyksikköön, puh. 
08-706 80 00, saadaksesi yhteyden 
oikeaan henkilöön.
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Prisade uppfinnare på 
Ängskolan
kreativiteten sprudlade när elever i fem-
te och åttonde klass på Ängskolan tävlade 
i uppfinningar under våren. 
 – Eleverna fick i uppgift att göra en upp-
finning från behov till färdig produkt och 
dokumentera uppfinningen i en teknisk 
rapport, säger teknikläraren Muhammad 
Arshad.
 Första pris gick till Kajsa Frankenberg i 
8B för ”Headset i talmeten”, där hörlu-
rarna lindas in i en dosa (talmeten) för 
att undvika trassel. Andra pris tog Armin 
Tavakoli, 8A, för en medicindoserare som 
påminner användaren om tid och dos. 
 Nicholas Johansson i 8A tog hem tredje 
pris för ”Flaska För 2”, en flaska som rym-
mer två olika smaker. 

rekordmånga nya 
svenskar hälsades 
välkomna
Rekordmånga nya svenskar hälsades i år 
välkomna till Sundbyberg under national-
dagsfirandet på Golfängarna. 
 – Det är väldigt kul att välkomna så 
många nya medborgare till Sundbyberg, 
säger kommunstyrelsens ordförande Jonas 
Nygren (S), som överlämnade diplom till 
de som blivit medborgare det senaste 
året.
 – Vi är en stad med många nationalite-
ter och vi värnar vår mångfald. Jag hoppas 
att de ska trivas här i vår stad.

Giftfria förskolor i Sundbyberg
Sundbybergs 43 förskolor ska 
inventeras och göras så gift-
fria som det bara är möjligt. 
För att lyckas har man enga-
gerat kunniga personer och 
diskuterar ett samarbete med 
Naturskyddsföreningen.
 
– Först ska vi undersöka var oli-
ka sorters gifter finns, säger Ewa 
Jungstedt Pilestål, utredare på 
Sundbybergs stad. Vi vet idag att 
det finns giftiga kemikalier i lek-
saker, möbler, byggmaterial, plast-

golv, matförpackningar, vindru-
vor, plastredskap för matlagning 
och i rengöringsmedel.
 Målet är att minska miljögifter-
na i barnens vardag. Arbetet kom 
igång utifrån ett uppdrag i budge-
ten för 2013, där en giftfri miljö i 
förskolan är prioriterad.
 – Redan nu under våren har vår 
miljöenhet utökat tillsynen av för-
skolorna med miljögifter som ett 
särskilt fokusområde. Vid till-
synen studeras bland annat pro-
tokoll från radonmätning och 

rutiner för städning. I höst står 
skolorna på tur.
 Ett samarbete med Natur-
skyddsföreningen diskuteras 
också. 
 – De har mycket kunskaper och 
ska inventera 50 förskolor de när-
maste månaderna. I det arbetet 
kommer troligen några av våra 
förskolor att ingå. Övriga inven-
terar vi själva. 
 En viktig pusselbit handlar om 
upphandling.
 – I våra ramavtal finns möjlig-

heten att avropa till exempel rätt 
sorts möbler. Men vi måste ha 
kunskapen att välja ofarligt. Det 
finns mycket att göra och en viktig 
del blir att utbilda skolpersonalen.
 – Den 3 juni hade kommunsty-
relsen sammanträde och tog då 
upp vårt förslag om att tillämpa 
Naturskyddsföreningens materi-
al. Därefter kommer vi att detalj-
planera vad som ska göras. I första 
hand berörs förskolor och idrotts-
anläggningar. 

HenriK diamant

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN SUNDBYBERGS STAD · TIPS ELLER FRÅGOR KONTAKTA EvA NORDSTRöm, 08-706 88 87, EvA.NORDSTROm@SUNDBYBERG.SE

När våren kom till Sumpan

SemInArIum I ALmedALen: Sundbybergs 
stadskärna – regionens framtid. All tillväxt i Stock-
holmsregionen kan inte ske innanför tullarna. Och 
för att kunna erbjuda attraktiva regionala kärnor 
krävs att man bygger hela stadsdelar med full 
service och bra kommunikationer – det räcker inte 
med stora bostadsområden. Sundbyberg är en av 

de städer som driver den här utvecklingen, och 
håller under årets Almedalsvecka i Visby ett semi-
narium på temat tillsammans med Mälardalsrådet 
och Fastig hetsägarna Stockholm. Kom och lyssna 
tisdagen den 2 juli klockan 8:30 på Donnerska 
huset i Visby.

Pristagare från vänster: Nicholas Johansson, 
Kajsa Frankenberg, Muhammad Arshad och 
Armin Tavakoli. 

Vårens och försommarens evene-
mang i Sundbyberg kulminerade 
med nationaldagsfirandet på Golf-
ängarna, som i år lockade upp-
skattningsvis över 35 000 besökare 
i strålande solsken. 
 Men det har varit fler aktiviteter 
än så – evenemangen har avlöst 
varandra den senaste månaden.

Redan i slutet av april bjöd Sundbybergs 
dansstudio in till Dansens Dag i Hallonber-
gen centrum. Och det var knökfullt, berättar 
danspedagogen Helene Karabuda:

– Jag är helt överväldigad. Förskolebarn, 
tonåringar och professionella dansare kunde 
mötas på samma villkor och hela centrum 
levde upp. Vi fick massor av positiva kom-
mentarer från både elever, dansare och inte 
minst föräldrarna. Och det var extra kul att 
se att ingen av de elever som uppträdde bad 
om ursäkt för sig – alla gav järnet!

Några veckor senare – lördagen den 18 
maj – bjöds det på mera musik. Denna gång i 
form av en jubileumskonsert med musiksko-
lan i Tornparken. Sundbybergs kommunala 
musikskola fyller 70 år, och har idag över 630 
elever som spelar och sjunger varje vecka – 
från nybörjare till avancerade specialister.

– Det var full fart i tre timmar på två 
scener. Ungefär 500 personer njöt av grym-
ma konferencierer och duktiga musikan-
ter. Framför allt var det kul att kunna visa 
bredden på musikskolans alla orkestrar och 
ensembler, säger musikskolechef Sofie Aspe-
qvist.

Redan dagen därpå gick ursviksborna 
man ur huse för att höra mer om utveck-
lingen av sitt närområde – ett tusental per-
soner deltog på Ursviksdagen.

– Älvkvarnsskolan arrangerade lådbils-
rally och loppis, och det var tävlingar och 
annat skoj för barn i alla åldrar. Vi från Sund-
bybergs stad hade ett eget tält där vi berät-
tade om de pågående planerna i området – 
bland annat Ursviks västra delar, Milot och 
Ursviksskolan – och intresset var superstort, 
säger Linda Blomkvist från stadsbyggnads- 
och miljöförvaltningen.

Men vårens huvudnummer var förstås 
Nationaldagsfesten på Golfängarna. För 
nionde året i rad bjöd Sundbybergs stad på 
det bästa ur Sundbybergs kulturutbud varvat 
med välkända artister som Lill-Babs, Robin 
Stjernberg och Oscar Zia. Ute på gröngräset 
samlades företag, politiker, organisationer 
och knallar i en tältby, och för barnen fanns 
tivoli, ponnyridning och mycket mer. Solen 
strålade och över 35 000 festglada människor 
strömmade till under hela dagen.

Krister insulander

Överst till vänster: Knökfullt i Hallonbergens 
centrum under Dansens dag. Ovan: Strålande 
sol och 35 000 besökare på Golfängarna 
under Nationaldagsfesten, där bland andra 
Lill-Babs underhöll. Foto nationaldagen: 
Jonas Borg Stråk- och slagverksensemble i gröngräset 

under Musikskolans dag.
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blåskollo  
15–16 augusti

vill du testa att spela trumpet, 
klarinett, tvärflöjt och saxofon? Då 
kan du gå på blåskollo 15-16 augus-
ti. Du ska vara född 2004 och bo i 
Sundbyberg.
 Under två dagar får du spela alla 
instrument och lära dig låtar som 
du sedan spelar tillsammans med 
de andra. Du lär känna nya kom-
pisar och du får leka och ha roligt. 
Kollot avslutas med en konsert 
som familj och vänner är välkomna 
till. Instrument lånar du gratis. På 
kollot finns plats för 24 deltagare, 
och du som vill fortsätta spela får 
en garanterad plats på musikskolas 
instrumentkurser i blås.
  Plats för kollo och konsert: 
Kulturcentrum i Hallonbergen 
centrum.
 Tid: torsdag 15–fredag 16 augus-
ti klockan 10-16. Konsert fredag 
klockan 15.
 Kostnad: 200 kr. Ta med lunch, 
musikskolan bjuder på frukt/mel-
lis. 
 Anmälningsblankett finns på 
www.sundbyberg.se/musikskolan. 
Skicka anmälan till Sundbybergs 
musikskola, Sundbybergs stad, 172 
92 Sundbyberg
 Vill du veta mer, kontakta sofie.
aspeqvist@sundbyberg.se

Låna en bok  
i sommar!
i sommar får Marabouparken sitt 
eget minibibliotek, där parkens 
besökare kan låna med sig en 
bok och sedan ställa tillbaks den 
när de är klara. Det är den gamla 
glasskiosken som åter får komma 
till användning – i skrivande stund 
snickrar seniorerna i Gubbverk-
stan hyllor till minibiblioteket, som 
framför allt kommer att ha barn- 
och pocketböcker.
 Minibiblioteket är ett samar-
bete mellan Marabouparken och 
Bibliotek Sundbyberg. Det invigs 
klockan 12.00 lördag 6 juli av Kajsa 
Adenbäck (S), och kommer sedan 
hålla öppet under juli och augusti 
med samma öppettid som parken.

Duvboskolans fyror schackbäst i Globen
efter att ha haft schack på schemat under vår-
terminen, vann Duvboskolans fyror sin grupp 
i ”Schackfyran” i Globen och hade dessutom 
högst poäng av alla 65 skolor som deltog. Där-
med var eleverna kvalificerade för riksfinalen i 
Västerås den 1 juni, där de placerade sig på den 
övre halvan.
– På skolan ser vi många positiva effekter av 
schackträningen: ökad sammanhållning i grup-

pen, bättre koncentrationsförmåga, strategiskt 
tänkande och självförtroende. Det har också 
gått en röd tråd mellan undervisningen och 
fritidsverksamheten, och många föräldrar har 
engagerat sig, säger Cecilia Thörnblom, lärare 
på Duvboskolan. 
Schackträningen har ingått i Elevens val på fre-
dageftermiddagar och eleverna har haft frivil-
liga ”schackraster”.

Medborgarbudget ökar den lokala deMokratin

Hallonbergens  
ungdomar fick sin bollplan
Nu har Hallonbergens ungdomar fått 
en alldeles egen plan för spontan-
idrott. Och det är deras eget förslag. 
Bollplanen är nämligen resultatet av 
att ungdomar i åldern 15–17 år fått 
rösta om vad en medborgarbudget på 
300 000 kronor skulle användas till.
 – Vi vill stimulera ungas engage-
mang och ansvarstagande. Den här 
satsningen gav Hallonbergens unga 
en chans att direkt påverka sin när-
miljö, säger kommunstyrelsens ordfö-
rande Jonas Nygren (S).

Ett av kommunstyrelsens uppdrag är att utveck-
la den lokala demokratin, genom att erbjuda 
många och enkla sätt för medborgarna att vara 
delaktiga och kunna påverka inom olika områ-

den. Det är bland annat därför som Sundbybergs 
stad både 2011 och 2012 har utnämnts till tolv-
stjärnig kommun av Europarådet.
 – En av de många åtgärderna för att öka den 
lokala demokratin var att kommunstyrelsen för-
ra våren beslutade att avsätta 300 000 kronor i 
en medborgarbudget för Hallonbergens ungdo-
mar, säger Ewa Jungstedt Pilestål, utredare på 
Sundbybergs stad.

Öppen för alla
Kommunen tillsatte en projektledare som sam-
lade in ungdomarnas förslag – totalt fick hon in 
40 idéer. Förslagen ställdes samman till tre alter-
nativ inom ramen för budgeten. Och en bollplan 
för spontanidrott vann ungdomarnas omröst-
ning.
 – Det innebär alltså att planen inte kan bokas 
av någon, utan är öppen för alla.
 Den nya bollplanen invigdes sista maj. Den är 
15 x 32 meter och ligger direkt ovanför den sto-

ra fotbollsplanen i Hallonbergen, nära centrum.
 – Planen är försedd med konstgräs, två fot-
bollsmål, två basketkorgar och småmål vid lång-
sidorna. Det ligger inga bostadshus intill planen, 
vilket betyder att det inte finns några grannar 
som kan störas, säger Ewa Jungstedt Pilestål.
 David Hanna, en av de ungdomar i Hallonber-
gen som röstade om medborgarbudgeten, tyck-
er det var jättebra att de fick välja vad pengarna 
skulle gå till.
 – Det hade förstås varit ännu roligare om vi 
också hade fått välja hur planen skulle se ut, 
säger han.
 – Det var väldigt spännande att få lämna 
över förtroendet till de unga själva, säger Jonas 
Nygren. Och det gick ju jättebra! Nu får ungdo-
marna en ny mötesplats för spontanidrott som 
jag tror kommer bli mycket uppskattad i områ-
det.

Krister insulander

Oma pallokenttä  Hallonbergenin nuorille
Hallonbergenin nuoret ovat saa-
neet oman, spontaaniin urheiluun 
tarkoitetun urheilukentän. Kentän 
rakentaminen perustuu nuorilta 
tulleeseen aloitteeseen kunnan 
annettua 15–17-vuotiaiden nuor-
ten äänestää siitä, mihin 300 000 
kruunun kansalaisbudjetin varat 
käytetään.
 – Haluamme kannustaa nuoria 
osallistumaan ja kantamaan vastu-
uta. Hallonbergenin nuoret saivat 
mahdollisuuden vaikuttaa suoraan 
omaan lähiympäristöönsä, kertoo 

kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Jonas Nygren (S).
 Yksi kunnanhallituksen tehtä-
vistä on kehittää paikallisdemo-
kratiaa antamalla kansalaisille 
paremmat osallistumis- ja vaiku-
tusmahdollisuudet. Tämä on yksi 
niistä perusteluista, joiden ansi-
osta Euroopan neuvosto nimesi 
Sundbybergin kahdentoista täh-
den kunnaksi vuosina 2011 ja 2012.
 – Yksi paikallisdemokratian 
lisäämiseen tähtäävistä toimenpi-
teistä oli kunnanhallituksen viime-

keväinen päätös 300 000 kruunun 
sijoittamisesta kansalaisbudje-
ttiin, jonka kohderyhmänä ovat 
Hallonbergenin nuoret, kertoo 
Ewa Jungstedt Pilestål, joka työs-
kentelee tutkijana Sundbybergin 
kaupungissa.
 Kunta Palkkasi tehtävää varten 
projektipäällikön. Tämä kokosi 
nuorten ehdotukset, joita oli 
yhteensä 40. Kolme näistä esitelti-
in edelleen kunnanhallitukselle, 
ja kunnanhallitus teki sen jälkeen 
päätöksen spontaaniin urhei-

luun käytettävän urheilukentän 
rakentamisesta.
 – Spontaania urheilukenttää 
ei voi varata omaan käyttöön-
sä vaan se on vapaasti kaikkien 
käytettävissä.
 Uusi pallokenttä otettiin 
käyttöön toukokuun viimeisenä 
päivänä. Sen mitat ovat 15 x 32 
metriä ja se on aivan Hallonberge-
nin suuren jalkapallokentän yläpu-
olella keskustan läheisyydessä.
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