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 FrÅgA en POLITIKer: Hur tar du dig fram i Sundbyberg?

bert jagerby (v)  Äntli
gen drar Tvärbanan 
igång! Jag kommer natur
ligtvis att åka den, men 
Tbana, buss och prome
nader passar min situa
tion bättre. 

eva stein (m) Jag ser 
fram emot att kunna ta 
tvärbanan istället för 
bilen när jag ska handla i 
Solna eller Bromma. Jag 
bor på Hamngatan och 
åker tbana till jobbet på 
Söder.

jan jogell (s) Tvär
banan är ett mycket 
välkommet tillskott i 
kollektivtrafiken och 
är ytterligare ett bra 
färdmedel. Själv går 
och cyklar jag när jag 
ska ta mig fram i Sund
byberg. Ibland tar jag 
bilen. 

karin holmberg (s)  
Äntligen säger jag som 
bor i Lilla Alby och har 
tvärbanan runt knuten. 
Nu kan jag lätt ta mig till 
såväl Globen som Solna 
Centrum. Så självklart tar 
jag tvärbanan i stället för 
bilen.

www.facebook.se /sundbyberg

Lekplats, hundrastgård, boulebana 
och arkitektritad trädgård i flera plan. 
Nya Tuvanparken har fått ett stort lyft 
efter ombyggnaden.  
 – Tuvanparken ger Sundbyberg ett 
nytt ansikte mot vattnet i härligt sol
läge. En grön oas med plats för både 
aktivitet och avkoppling och en per
fekt utgångspunkt för en promenad 
längs Bällstaviken, säger kommunsty
relsens ordförande Jonas Nygren (S). 

I september invigdes den ombyggda Tuvanpar-
ken med bland annat invigningstal, boulespel 

och musik av eleverna på Lilla Alby skola. Och 
det är inte mycket som är sig likt sedan det första 
spadtaget togs i vintras.
 – Ändå är detta bara första etappen, som 
omfattar det gamla sjukhusområdet mellan 
Humblegatan och Hamngatan. 2015 förlängs 
Tuvanparken ner till vattnet med ett strandtorg 
och ytterligare något år senare byggs en gång- 
och cykelbro över Bällstaviken i samarbete med 
Stockholms stad, säger Åsa Steen, projektchef på 
stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.

Medborgardialog
Utformningen av den nya parken grundar sig till 
stor del på den medborgardialog som kommunen 
höll våren 2010.
 – Några av de önskemål som nu blir verklighet 

är en plats att spela boule på och många sorters 
växter i parken. Dessutom framgick det av dialo-
gen att den gamla redskapsbod som vi hade tänkt 
riva används av dagbarnvårdarna i området för 
förvaring av leksaker. Vi har därför byggt en ny 
bod, och dagbarnvårdarna har också medverkat 
vid utformingen av lekplatsen.
 – Det är roligt att se att så många av de för-
slag som kom in genom medborgardialogen för 
snart två år sedan nu blir verklighet, säger Jonas 
Nygren. En blomstrande trädgård med utsikt 
mot vattnet, förrådsboden för uteleksaker och 
boulebanan är några sådana. Tack alla ni som 
bidrog till den fina park vi nu har fått!

krister insulander
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Efter en period 
med testkörning-
ar av tvärbanan 
beräknas trafiken 
till Sundbyberg 
komma igång nu 
i höst.  Hur tar du 
dig vanligtvis fram?

Signalfabriken 
inviger med musik 
och marknad
underhållning av Sundbybergs 
musikskola, teater- och dans-
studio på Signalfabrikens torg, 
Bondens marknad med närod-
lade produkter och en hel del 
överraskningar. Allt detta och 
lite till blir det när Signalfabri-
ken officiellt invigs helgen 28–29 
september. 
 Invigningen inleds med en 
ceremoni klockan 11.00 på lörda-
gen vid entrén mot Sundbybergs 
torg. Aktiviteterna pågår sedan 
fram till 18.00 och fortsätter 
klockan 12.00 till 17.00 på sön-
dagen med bland annat aktivite-
ter för barnen.
 Läs mer på www.signalfabri-
ken.se 

Nu bygger vi om Lilla Alby skola
i höst börjar utbyggnaden av Lilla Alby skola 
och i vår sätter man igång att bygga om befint-
liga lokaler. När skolan är fullt utbyggd i början 
av 2016 kommer den att rymma cirka 420 elever 
upp till årskurs sex. 
 – Vi har passat på under sommaren att reno-

vera skolgården – de arbeten som nu sker ligger 
utanför själva skolområdet för att barnen ska få 
en så bra och trygg miljö som möjligt, säger pro-
jektledare Jenny Skagstedt.
 Eleverna går kvar i den befintliga skolan under 
ombyggnaden. Däremot har man rivit den tillfäl-

liga paviljongen för att lämna plats för tillbygg-
naden av Lilla Alby skola. Eleverna i de lägre års-
kurserna får istället gå i en ny treplanspaviljong 
bakom förskolan. Tillbyggnaden görs med hög-
sta miljöambition och på skolgården kommer en 
multiplan att anläggas, öppen för allmänheten.

En grön oas mitt i stan
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Signal
fabriken 
vihitään käyt
töön musiikin ja 
markkinoiden 
merkeissä
Signalfabrikenin torilla jär-
jestettävän avajaistilaisuu-
den viihteestä vastaavat 
Sundbybergin musiikkikou-
lu sekä Teatteri- ja tanssi-
studio. Viljelijöiden omilla 
markkinoilla (Bondens mark-
nad) myydään lähiviljeltyjä 
tuotteita ja ohjelmassa on 
myös monenlaisia yllätyksiä, 
kun Signalfabriken vihitään 
käyttöön virallisesti 28.-29. 
syyskuuta.
 Tilaisuuden avajaissere-
monia pidetään lauantaina 
klo 11.00 Sundbybergin torin 
puolella olevan sisäänkäyn-
nin luona. Aktiviteetit jatku-
vat klo 18.00 saakka ja muun 
muassa lapsille on toimin-
taa myös sunnuntaina klo 
12.00–17.00.

Första etappen av Tuvanparkens ombyggnad är nu klar. I mitten av september invigdes den med bland annat en ny boulebana.



– Det här var verkligen roligaste sommarjob
bet – jag fick massor av hjälp och blev inspire
rad att starta eget företag i framtiden. 
 Det säger Ruba AlSallom, en av de tret
ton ungdomar från Sundbyberg som i somras 
fick testa att starta eget med hjälp av Sundby
bergs stad. Tillsammans med kompisen Philip 
Yttermyr arrangerade hon ett motionslopp i 
Ursvik.

Programmet, som hette just ”Roligaste Sommarjobbet”, är ett 
samarbete mellan Sundbybergs stad och företaget Individa-
tor AB. Under fyra veckor i juli erbjöds ungdomar att omsätta 
sin affärsidé i ett eget företag. De som fick ja på sin ansökan 
fick en veckas utbildning, 2 000 kronor i startkapital och en 
personlig coach.
 Philip Yttermyr och Ruba Al-Sallom, som båda är födda 
1995, är två av de ungdomar som gick programmet. Tillsam-
mans bestämde de sig för att arrangera ett motionslopp, där 
intäkterna gick till Cancerfonden.
 – Att arrangera ett event kräver lite mindre framförhåll-
ning än att starta en affärsverksamhet. Därför bestämde vi 
oss för att dra igång ett lopp, som vi kallade för ”Fight with 
your feet”, säger Ruba Al-Sallom.

De vände sig till Cancerfonden, som var positiva och hjälpte 
till med priser, skyltmaterial etc. Samtidigt gav deras medver-
kan loppet större tyngd.
 – Samarbetet gjorde det lättare för oss att få sponsorer. Två 
ungdomar är inte så trovärdiga hos alla, säger Philip Yttermyr.
 Under de fyra veckorna fick de hjälp av en coach, som tip-
sade om marknadsföring, ekonomi med mera. Och i sam-
band loppet sålde de smörgåsar, som gav lite egna inkomster. 
Men några stora pengar handlar det inte om – däremot mas-
sor av lärdomar.
 – Jag tackade nej till sommarjobb för att delta i det här pro-
grammet, säger Ruba Al-Sallom. Och det var det värt – jag 
lärde mig mycket om hur marknaden fungerar.
 – Vi hade ett jättebra stöd, säger Philip Yttermyr. Vår coach 
peppade oss men var samtidigt realistisk.
 Någon utvärdering av projektet är inte gjord ännu – detta 
var första gången Sundbybergs stad deltog – men den respons 
kommunen hittills fått har varit positiv.
 – Eftersom Sundbyberg är en av de få kommuner som erbju-
der sommarjobb för alla ungdomar lyckades vi inte fylla alla 
tjugo platserna. Men konceptet är en bra introduktion och 
utbildning i att starta eget. Och det är bra att våra ungdo-
mar kan välja mellan detta och en säker inkomst, säger Anne 
Gerdin, tf enhetschef för vägledning och arbete på Sundby-
bergs stad.

krister insulander

ÖPPeT MÖTe. I samband med årets 
demokrativecka kommer Sundbybergs 

kompetens och arbetsmarknads
nämnd att ha öppet sammanträde 
den 24 oktober klockan 18:30 på 

Jobbcenter, Rissneleden 16. 
 Välkommen!
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Tryggare färd till skolan
säkrare vägar – men också hur elev-
erna färdas. Båda faktorerna är viktiga i 
kommunens arbete med att skapa säkra 
skolvägar.  
 – Vi vill att färre barn ska skjutsas till 
och från skolan eftersom det medför både 
en ökad trafik utanför skolorna och att 
barnen rör på sig allt mindre, säger Sofia 
Jakobsson Sandin, folkhälsoplanerare i 
Sundbybergs stad.
 Redan 2008 visade undersökningar att 
många lärare, elever och föräldrar upplev-
de trafiken kring kommunens skolor som 
ett problem. Fyra av kommunens förvalt-
ningar utredde därför, med ekonomiskt 
stöd av Vägverket (idag Trafikverket), hur 
skolvägarna skulle kunna göras säkrare.
 Några av de aktiviteter som har genom-
förts är inventering av skolvägarna, ett 
lokalt pris på 5 000 kronor till den skola 
som cyklar mest – som en del i den natio-
nella kampanjen Skolutmaningen – samt 
en del om- och nybyggnader av cykel- och 
gångbanor.

brotorpshallen öppnar
efter ett års byggande slår den nya sport-
hallen i Brotorp nu upp portarna, intill 
Ursviks motionsområde vid Enköpings-
vägen. Brotorpshallen kommer att kunna 
användas av både de närliggande skolorna 
och föreningslivet.
 – Hallen är en del i Handslaget – den 
överenskommelse om en långsiktig 
idrottssatsning som kommunen gjorde 
med Sundbybergs idrottsallians 2008, 
säger Annika Selinder på kultur- och 
fritidsförvaltningen.
 När hallen öppnar i början av oktober 
innebär det också att motionsområdets 
parkeringsplats åter blir tillgänglig för alla 
motionärer – den har varit byggarbets-
plats det senaste året.

HALLFAkTA:
• Fullstor idrottshall, 20 x 40 meter
• Åtta omklädningsrum, även för motio-

närerna i området
• Vallabod och tävlingsexpedition

Nya stadshuset öppnar i december
i december flyttar Sundbybergs kom-
munhus från Rissne till Östra Madenvä-
gen 4 i Hallonbergen. Det är den centrala 
administrationen i Rissne och socialtjäns-
ten på Skolgången 2A som berörs av flytten. 
Orsaken är att nuvarande kommunhus bli-
vit för litet och är i stort behov av renove-
ring. De nya lokalerna får en mer välkom-
nande reception och blir mer tillgängligt för 
funktionshindrade. Öppna planlösningar 
underlättar samarbetet över förvaltnings-
gränserna.

Roligaste sommarjobbet 
inspiration för framtiden 

»
Jag lärde mig 
 mycket om 
hur mark
naden 
fungerar. 

Uusi kaupungin
talo avataan 
joulukuu
Sundbybergin kunnantalo muuttaa 
joulukuu Rissnestä Hallonbergeniin 
osoitteeseen Östra Madenvägen 4. 
kunnan keskushallinto ja sosiaalihal-
linto muuttavat uusiin tiloihin.
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Sundbyberg växer SnAbbAST. Under första 
halvåret växte Sundbybergs invånarantal procen
tuellt mest i hela landet. Det visar statistik från 
Statistiska centralbyrån. Antalet sundbybergare är 
nu 41 800, en ökning med två procent eller 841 
personer det senaste året.

Philip Yttermyr och Ruba Al-Sallom hade roligaste sommarjobbet när de arrangerade 
motionsloppet ”Fight with your feet”.



duvboskolan  
till rissne ängar
nu börjar kommunen bygga en tillfällig 
skolpaviljong på Rissne ängar. Den ersät-
ter Duvboskolans nuvarande paviljong 
vars bygglov inte längre gäller. I den tillfäl-
liga paviljongen kommer cirka 100 elever i 
årskurs 4–5 få sin teoretiska undervisning 
med start i januari 2014. När Duvbosko-
lans om- och tillbyggnad är färdig kommer 
paviljongen att tas bort.
 kommunen har valt Rissne ängar efter-
som de ligger på gångavstånd till Duvbo-
skolan, där eleverna kommer att äta och 
ha undervisning i idrott, musik och slöjd.
 – Rissne ängar är en bra plats. Området 
är lugnt med lite biltrafik, vilket gör att 
promenaderna för personal och elever till 
och från Duvboskolan kan genomföras på 
ett tryggt sätt, säger Erik Byström, rektor 
på Duvboskolan.
 Under hösten ska kommunfullmäktige 
ta ställning till en ny detaljplan, som inne-
bär att om- och tillbyggnaden av Duvbo-
skolan kan påbörjas.

nya hastighetsgränser i 
centrala Sundbyberg
sedan några veckor sitter det nya hastig-
hetsskyltar i centrala Sundbyberg. På Tule-
gatan, Ursviksvägen och Järnvägsgatan är 
hastighetsbegränsningen nu 40 km/tim, 
medan det är 30 km/tim på gatorna 
däremellan.
 – Orsakerna är flera, säger Axel Nel-
strand, trafikplanerare på Sundbybergs 
stad. De gamla hastighetsbegränsning-
arna var rätt ologiska – tidigare fick man 
köra snabbare på kvartersgatorna än på 
Ursviksvägen. Dessutom har Trafikverket 
tagit fram en metod för att få fram lämpli-
ga hastigheter. Den utgår bland annat från 
säkerhet, stadsmiljö och gatornas bredd. 
 Läs mer på sundbyberg.se/hastigheter!

Lokal demokrati får egen vecka
För tredje året i rad deltar Sundbybergs 
stad i den Europeiska lokala demokra-
tiveckan 14 till 20 oktober. I år är temat 
”Aktivt medborgarskap: röstning, delak-
tighet och deltagande”. Initiativtagare 
till demokrativeckan är Europarådet som 
bjudit in alla kommuner i de 47 medlems-
länderna att delta. 

– Demokrati kräver öppenhet 
och det måste kännas menings-
fullt för att människor ska vil-
ja engagera sig i sina vardags-
frågor. Att ge utrymme för och 
fånga upp medborgarnas öns-
kemål i en öppen dialog mellan 

medborgare och folkvalda – det vill vi bely-
sa genom att delta i lokala demokrativeckan, 
säger Siyamak Sajadian (MP), kommunalråd 
i Sundbyberg.
 Sundbyberg var med i demokrativeckan 
både under 2011 och 2012 och utsågs då till tolv-
stjärnig kommun, något man siktar på även i 
år. För att bli tolvstjärnig kommun måste sta-
den bland annat anordna aktiviteter kopplade 
till huvudtemat och engagera olika grupper. 
 I fjol deltog drygt 850 sundbybergare under 
veckan. I år hoppas man locka ännu fler.
 – Årets program erbjuder mer än 20 spän-
nande aktiviteter att välja bland. Några är rik-
tade till en specifik åldersgrupp men de flesta 
passar för alla åldrar. Ett evenemang jag sär-

skilt vill tipsa om är när journalisten Martin 
Schibbye och fotografen Johan Persson kom-
mer till Träffpunkten i Lilla Alby, säger Filippa 

Palmgren som är samordnare för demokrati-
veckan på Sundbybergs stad.

eva nordström
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TvärbAnAn InvIgS. Den 27 oktober invigs den nya sträckan av 
Tvärbanan mellan Alvik och Solna, och dagen därpå är det trafikstart. 
Fram till dess testkör SL den nya sträckan med tomma vagnar, främst 
under kvällar och nätter men även dagtid. SL uppmanar därför alla 
trafikanter att vara extra uppmärksamma efter sträckan och se upp 
för spårvagnen. Andra trafikregler gäller än för bussar och bilar, läs 
mer om detta på sl.se.

       2013 05 03

En stad i staden? Ja, Ursviks väs
tra delar kommer att skilja sig en 
del från resten av stadsdelen, med 
högre hus, tätare bebyggelse samt 
mer service och handel. Och sällan 
har ett nybyggt område föregåtts av 
så noggranna utredningar.

Ursvik växer så det knakar – nyligen passera-
de invånarantalet 2 000 – och nu är det dags 
för nästa fas: planeringen av de västra delarna.
 – Den nya stadsdelen får både tvärbana och 
torg, och får mer av en stadskänsla än övriga 
Ursvik. Här kommer att finnas plats för kom-
munal service, butiker, lekplatser och förbin-
delser med både Miloområdet och Rinkeby, 
säger Linda Blomkvist, projektledarassistent.
 Ursviks västra delar domineras av f ler-
familjshus på mellan tre och sju våningar – 
både bostadsrätter och hyresrätter. Det finns 
också förslag på enstaka hus med upp emot 
16 våningar samt stadsradhus på två till tre 
våningar. Husen får högre fasader mot de tra-
fikerade gatorna och lägre mot gränderna. 

Det ökar ljusinsläppet samtidigt som bullret 
minskar.
 – Centrum för området blir Torget, där tvär-
banan stannar, och stråket längs Ursviks allé 
och Kvarngatan. Vi hoppas bland annat på res-
tauranger, en stor mataffär, Systembolag och 
en vårdcentral i centrum.

dialogmöten med barn och vuxna 
Men mycket återstår – för att få en så trivsam 
stadsdel som möjligt krävs gedigen planering. 
Kommunen håller dialogmöten med medbor-
garna och har analyserat konsekvenserna för 
både barn, hälsa och miljö.
 – Sundbybergs stad har antagit FN:s barn-
konvention, som bland annat säger att barnens 
bästa ska tillvaratas och att de har rätt till del-
aktighet och inflytande. Därför har vi redan 
i ett tidigt skede utvecklat metoder för att ta 
tillvara på barnens expertkunskaper. 
 Bland annat för kommunen en dialog med 
elevråden på Älvkvarnsskolan och med för-
skolor i området.
 – De ser saker på ett annat sätt än vi vux-
na, och kan både bekräfta sådant vi redan vis-
ste och komma med nya infallsvinklar. Vi har 

bland annat pratat med barnen om Kvarnkul-
len och Milot som platser för olika barn- och 
ungdomsaktiviteter, säger Linda Blomkvist.
 När nya bostadsområden byggs tittar man 
alltid på konsekvenserna för miljön – vat-
ten, buller, föroreningar etc. Det är däremot 
inte lika vanligt att man kompletterar med en 
bedömning av hälsokonsekvenserna.
 – Miljö- och hälsokonsekvens beskrivningen 
för Ursviks västra delar redogör för vilken 
inverkan den nya stadsdelen kan tänkas få för 
folkhälsan och miljön.
 Bebyggelsen av Ursviks västra delar bör-
jar tidigast 2015 och kommer att pågå i tio till 
femton år. När det är färdigt kommer ungefär 
7 500 personer att bo där. 

krister insulander

DIALOGMÖTE

På torsdag 26 september 18:30 bjuder kom-
munen in till dialogmöte i Älvkvarnsskolans 
matsal. Alla intresserade är välkomna.
 Läs mer på sundbyberg.se/ursvik!

Ur prOGrAMMET 

Måndag 14 oktober: 13:00  Journalisten Martin Schibbye och fotografen Johan Persson 
berättar om sin 438 dagar långa kamp för pressfrihet då de satt fängslade i Etiopien. Träff-
punken Lilla Alby.
Tisdag 15 oktober: 18:00–20:00 Möte mellan unga och förtroendevalda på fritidsgården 
Stationen, Stationsgatan 1.
Onsdag 16 oktober: Temadag om barnkonventionen för femteklassare på kulturcentrum i 
Hallonbergen centrum. 
 Mer information och program hittar du på www.sundbyberg.se och i lokaltidningen Mitt 
i Sundbyberg

Västra Ursvik: 
Nu har plane-
ringen kommit 
till Ursviks 
västra delar – 
den gråmar-
kerade delen 
till vänster på 
kartan.

Västra Ursvik  
– en stad i staden
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ny konst på 
Kymlingeskolan
2014 är nya kymlingeskolan i 
Ursvik klar. Som utsmyckning har 
konstnären Thomas Nordström 
gjort en konstnärlig gestaltning 
han kallar Natur ++. Och mellan 
den 19 september och 11 oktober 
kan du få en försmak av konstver-
ken i galleriet på kulturcentrum. 
 Natur ++ består av de två 
delarna Baggar och Ljus-träd. De 
samverkar och kommunicerar med 
skolans arkitektur men lever samti-
digt sitt eget självständiga liv.

Leoparden som 
tappade en fläck med 
Musikteater 89
en apa som fått nog och en leopard 
som tappat en älskad fläck. Är den 
stulen eller har den rymt? Leopar-
den ger sig ut på jakt och snart är 
hela djungeln full av fläckletande 
djur av alla möjliga slag. 
 Så är intrigen i Musikteater 89:s 
pjäs ”Leoparden som tappade en 
fläck”, som visas lördagen den 5 
oktober kl. 12.00 på kulturcentrum 
i Hallonbergen centrum för barn 
från 3 år och uppåt. Entréavgift 50 
kronor. 

Författarbesök av 
Lovisa Lamm
lovisa lamm, född 1980, berät-
tar om sin debutbok ”Ambassa-
den i Paradiset” på Signalfabriken, 
Esplanaden 10, onsdagen den 9 
oktober klockan 18.00. Hon är 
utbildad på Dramatiska institutets 
radiolinje och har gjort flera upp-
märksammade dokumentärer för 
Sveriges Radio. Tidigare arbetade 
hon under flera år som regiassis-
tent vid Dramaten.

Lady day – en 
föreställning om 
billie Holiday
torsdagen den 10 oktober klockan 
14.00 blir det musik på kulturcen-
trum. Petra kvist, Ann Blom och 
Lauri Antila framför föreställning-
en ”Lady Day”, som var smeknamn 
på sångerskan Billie Holiday. Hon 
föddes 1915 och var en stilbildare 
och föregångare som spelade med 
den tidens alla stora jazzmusiker. 
Trots rasism, fängelsevistelser och 
missbruk lyckades hon hålla sin 
musik och sin lysande begåvning 
levande. Fri entré.

Hallonbergen får nya gruppbostäder
 
två nya gruppbostäder med 
totalt elva lägenheter öppnar i 
höst på Rissneleden 87–89 i Hal-
lonbergen. Fyra av lägenheterna 
är LSS-boende (lagen om stöd och 
service) och sju är S0L-boende 

(enligt socialtjänstlagen). Här kom-
mer elva personer med olika funk-
tionsnedsättningar att bo.
 – Lägenheterna ligger i botten-
planet i ett vanligt hyreshus och 
har nära till all service i Hallonber-

gen, säger Torbjörn Ekevik, enhets-
chef för LSS-boendet. Alla ska få 
det individuella stöd de behöver 
efter sina behov. Det är vårt upp-
drag att det fungerar, att alla ska 
trivas och att de får en fungeran-

de vardag. Personal finns dyg-
net runt och en lägenhet på varje 
plan är avsatt för gemensamma 
aktiviteter.

Halvtid för stadsutveckling 
i Hallonbergen och Ör
Hela våren och försommaren har det 
samtalats, gnuggats geniknölar och 
diskuterats stadsutveckling i ett knall
rosa rum mitt i Hallonbergen Cen
trum. 
 Sex grupper har arbetat med 
nyckel frågor inom bland annat grön
områden, ny bebyggelse och trafik, 
skola och förskola, ungas fritid och 
seniorernas vardag. 
 Nu presenteras gruppernas arbete 
och material vid ett stormöte den 19 
oktober, under årets demokrativecka.

– De synpunkter som kommit fram är oerhört 
värdefulla för utvecklingen av Hallonbergen 
och Ör, säger samhällsplanerare Lisa Bratt-
ström, biträdande projektledare för ”Park Lek 
Parlament”.
 I fokusgrupperna har både boende, tjänste-
män på kommunen och specialister inom res-
pektive område deltagit. Och i skrivande stund 
arbetar Lisa och hennes kollegor nu med att sam-
manställa allt material: foton, modeller, anteck-
ningar och filmer.
 – Vi har dokumenterat allt för att inte missa 
någon av de synpunkter som kommit fram. Vi 
filmade också en bussresa till olika fritidsgårdar i 
Stockholm, som vi gjorde tillsammans med ung-
domar från Hallonbergen.
 En större fritidsgård – och var den kan tän-
kas ligga – är en av de frågor som har diskuterats 

under våren. Andra konkreta förslag är utform-
ningen av en ny Toppstuga och förstärkning av 
viktiga grönområden.
 – Vi har också anlitat en konsult som ska se 
över trafiksituationen i Hallonbergen och Ör, 
utifrån diskussionerna i väggruppen.
 Ett förslag till beslut om stadsutvecklingen 
i Hallonbergen och Ör presenteras under hös-
ten. Men innan dess hålls ett halvtidsmöte i Rosa 
Rummet i Hallonbergen Centrum, där Park Lek 
Parlament har huserat sedan i våras.
 – Vi bjuder in de som har deltagit i proces-
sen. Men alla medborgare är välkomna klock-
an 13.00 lördag den 19 oktober. Då presenterar 
vi halvtidsresultatet av fokusgruppernas arbe-
te, både muntligen och i form av en utställning, 
säger Lisa Brattström.

krister insulander

Hallonbergenin ja Örin kehityshanke puolivälissä
kevään ja alkukesän aikana Hal-
lonbergenin keskustassa on hie-
rottu älynystyröitä ja keskusteltu 
kaupunkikehityksestä.
 kuusi ryhmää on työstänyt 
avainkysymyksiä, kuten vihe-
ralueita, uusia rakennushankkeita 
ja liikennettä, koulua ja esikoulua, 
nuorten vapaa-aikaa ja seniorien 
arkea.
 Ryhmien työn tulokset ja aineis-
to esitellään suurkokouksessa 19. 
lokakuuta kunnan demokratiavii-
kon aikana.
 – Esille tulleilla näkökannoilla 
on paljon merkitystä Hallonber-

genin ja Örin tulevalle kehityk-
selle, kertoo yhdyskuntasuunnit-
telija Lisa Brattström, joka on 
”Park Lek Parlament” -hankkeen 
apulaisprojektivetäjä.
 Fokusryhmien toimintaan ovat 
osallistuneet niin asukkaat, kun-
nan virkamiehet kuin myös eri 
alojen asiantuntijat. Lisa ja hänen 
kollegansa koostavat paraikaa 
aineostoa, johon sisältyy valo-
kuvia, malleja, muistiinpanoja ja 
filmejä.
 – Olemme dokumentoineet kai-
ken saadaksemme kaikkien näkö-
kannat esille. Filmasimme myös 

bussimatkan, jonka teimme vapaa-
ajantaloille eri puolilla Tukholmaa 
yhdessä Hallonbergenin nuorten 
kanssa.
 Uusi suuri vapaa-ajantalo – ja 
sen sijainti – on yksi keskustelua 
herättänyt ehdotus. Muita kon-
kreettisia ehdotuksia ovat uusi 
Toppstugan ja tärkeiden vihe-
ralueiden vahvistaminen.
 – Olemme myös hankkineet 
konsultin, joka on saanut tehtä-
väkseen laatia selvityksen Hallon-
bergenin ja Örin liikenteestä.
 Syksyn aikana esitellään ehdo-
tus Hallonbergenin ja Örin kau-

punginosien kehittämisestä. Sitä 
ennen pidetään hankkeen puo-
livälin kokous Hallonbergenin kes-
kustassa Rosa Rummetissa, jossa 
Park Lek Parlament on toiminut 
keväästä lähtien.
 – kutsumme paikalle kaikki 
prosessiin osallistuneet. Nyt, kun 
hanke on edennyt puoliväliin, toi-
votamme kaikki asukkaat tervetul-
leiksi kuulemaan fokusryhmien 
työn tuloksia suullisesti ja näyt-
telyn muodossa lauantaina 19. 
lokakuuta klo 13.00, kertoo Lisa 
Brattström.

Aktivt parkstråk: konstnären kerstin Bergendal och landskapsarkitekt Ylva kjellin i en workshop med  boende i Hallonbergen.
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