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 FrÅgA en POLITIKer: Vilken förändring vill du se i centrala Sundbyberg?

bbeatrice kindembe (s) 
Jag ser fram emot ned
grävningen av järnvägen 
som syr ihop centrum 
och ger nya möjligheter 
för boende, företag samt 
mötesplatser och ett rikt 
kulturliv som stärker sta
dens varumärke.

hannes holmér (m) Jag 
vill se en fortsatt utveck
ling av infrastrukturen 
och centrum med en 
nedgrävd järnväg. Men 
vi kan inte bara tänka 
på fasader och yta utan 
även på innehållet, på 
verksamheterna. 

henrik persson (fp) 
Nedgrävd järnväg och 
ett modernt rese
centrum är nyckeln till 
framtiden. Sundby
berg kommer bli än 
bättre med ett ihop
läkt centrum. 
 

siyamak sajadian 
 sasanpour (mp) Sund
bybergs centrum ska bli 
mer attraktivt för både 
medborgare och företa
gare genom att järnvägen 
grävs ner och Landsvä
gen, Sundbybergs torg 
och Sturegatan utvecklas.

www.facebook.se /sundbyberg

Det byggs mer än på många år i cen
trala Sundbyberg. Kommunen gör 
stora investeringar för att skapa en 
trivsam stadskärna i en växande stad. 
Och mer är på gång. 
 – Centrala Sundbyberg blir finare, 
fräschare, säkrare och mer tillgängligt, 
säger Kerstin Fogelberg, teknisk chef i 
Sundbybergs stad.

”Sundbyberg är hetare än Times Square”, sade 
H&M:s vd Karl-Johan Persson när de öppnade sin 
nya butik i Signalfabriken i slutet av september.
 Och det händer massor för närvarande – Tvär-
banan invigdes 27 oktober, Swedbanks huvudkon-
tor flyttar in i vår, järnvägen ska grävas ner och 
det byggs både nya bostäder och butiker. 

 Men centrala Sundbyberg är mer än bara de 
stora byggprojekten. Kommunen gör stora inves-
teringar i stadskärnan för närvarande – en del 
mer synliga än andra.
 – Allt är ett led i arbetet mot stadens vision 
”Sundbyberg – där staden är som bäst – både stor-
stad och natur, med plats för mänskliga möten”, 
säger Kerstin Fogelberg.

Mer på gång
En del av byggprojekten i centrala Sundbyberg är 
redan avslutade, till exempel nya Tuvanparken, 
hyrcykelställ samt upprustningar längs Lands-
vägen, Fredsgatan och Sturegatan.
 – Men mer finns att förbättra. Framför allt 
kommer det att fortsätta hända mycket runt 
Sundbybergs torg det närmaste året. Samtidigt 
som Signalfabriken får fler verksamheter rus-
tar vi upp gator och torg runt kvarteret. Vasa-

gatan och Esplanaden får ny markbeläggning, 
ny belysning, bredare trottoarer, cykelbana och 
trädplanteringar. 
 Även kvarteret Banken vid Sundbybergs torg 
genomgår stora förändringar. Bland annat reno-
verar kommunens bostadsbolag Förvaltaren det 
så kallade bananhuset på Landsvägen, som bygg-
des i slutet av 1960-talet som personalbostäder 
för Maraboufabriken. Ett antal lägenheter byggs 
dessutom om till seniorboende och vårdboende 
för stadens äldre. Fastigheten kommer även att 
få butiker vid tvärbanans hållplats. 
 Längre upp på Landsvägen bygger Humle-
gården AB Swedbanks nya huvudkontor. Här 
anläggs också ett parktorg med blommor och 
träd. Gatan byggs om med ny beläggning, belys-
ning och cykelbanor.

krister insulander
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Mycket utvecklas 
i centrala Sundby-
berg, tvärbanan 
börjar gå och fler 
omdaningar är på 
gång: Är det någon 
förändring du skul-
le vilja se i centrala 
Sundbyberg?

unikt samarbete ska 
ge giftfria förskolor
nu ska sundbyberg få helt gift
fria förskolor. Som första kom
mun i landet har Sundbyberg 
därför inlett ett samarbete med 
Naturskyddsföreningen, som 
driver projektet ”Operation gift
fri förskola”.
 – Under hösten inventerar 
Naturskyddsföreningen åtta av 
Sundbybergs förskolor enligt 
särskilt framtagna mallar. Lek
saker, hygienprodukter, städ
material samt väggar, golv och 
möbler – allt ska kartläggas, 
säger Inger Fransson, verk
samhetschef för kommunens 
förskolor.  
 Övriga förskolor kommer sta
den själv att gå igenom, delvis 
utifrån Naturskyddsföreningens 
mallar.
 – Inventeringarna ska leda till 
förslag på förbättringsåtgärder. 
Det kan vara både enkla saker 
som går att genomföra direkt 
och förslag på mer omfattande 
långsiktiga åtgärder. Detta bör
jar vi med så fort vi får resulta
ten av Naturskyddsföreningens 
arbete, så åtgärdsarbetet sker 
parallellt med att vi själva inven
terar övriga förskolor.

Sundbybergarnas 
hus invigs till jul
sundbybergarnas eget all
aktivitetshus – nu blir det verk
lighet. Redan i oktober var det 
smygöppning med teater och 
konstutställning, och i samband 
med årets julmarknad sker den 
officiella invigningen.
 – Alla möbler och all teknik 
är snart på plats och några för
eningar har redan under hösten 
använt lokalerna, säger kom
munens projektledare Johan 
Risberg.  
 Allaktivitetshuset ligger på 
Sturegatan 1012, mitt i centrala 
Sundbyberg. Här finns både en 
stor salong för teater och kon
serter, och åtta mindre lokaler 
för kommunens föreningar. 

Centrum under utveckling

Bygger om, rustar upp, 
fräschar till
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Kommunen gör stora investeringar för att skapa en trivsam stadskärna i en växande stad.

Jonas Nygren (S) och Mikael Karls
son från Naturskyddsföreningen 
intervjuas av TV4 om samarbetet för 
giftfria förskolor.



Skolvalet närmar sig med stormsteg – alla som 
har barn som ska börja i förskoleklass eller års
kurs sju nästa höst kan enkelt söka skola direkt 
på kommunens webbplats. 
 – Nytt för i år är att skolvalet bara innefattar 
kommunala skolor. Du som söker till en friståen
de skola eller annan kommun, ansöker direkt hos 
dem och meddelar Sundbybergs stad när du har 
kommit in, säger grundskolans verksamhetschef 
Monica Vesterlund Olsson.

Mellan den 9 november och 6 december kan alla vårdnads-
havare tillsammans med sina barn välja förskoleklass eller 
skola till höstterminen 2014. 
 – Enklast gör du det genom att gå in på www.sundbyberg.
se/skolval och välja skola via kommunens e-tjänst. Där kan 
du välja tre olika skolor i prioriteringsordning efter dina öns-
kemål. I februari skickar vi ut ett erbjudande om placering, 
säger Monica Vesterlund Olsson.
 På sundbyberg.se/skolval finns även presentationer av sko-
lorna, om hur antagningen går till och annan information som 
hjälper föräldrarna att få en så heltäckande bild som möjligt. 
Nytt för i år är att man kan välja plats på Kymlingeskolan, 
som öppnar i Stora Ursvik hösten 2014.
 – Om du inte har möjlighet att välja skola på webbplatsen 
går det bra att fylla i en blankett och skicka den till barn- och 
utbildningsförvaltningen. Blanketten kan hämtas på försko-
lor och skolor, och finns också att ladda ner på webben.
 Den som inte gör något val placeras i närmaste skola där det 
finns en plats. Men det är inte säkert att den närmaste skolan 
verkligen har en ledig plats och då kan det bli onödigt långt 

till skolan. Så kommunen rekommenderar alla att gå in och 
göra sitt skolval, senast den 6 december.
 Skolorna har informationsmöten och/eller öppet hus, då 
vårdnadshavare och barn kan bekanta sig med skolornas verk-
samheter. Tiderna finns på www.sundbyberg.se/skolval.

krister insulander

SöndAgSöPPeT PÅ bIbLIOTeKeT. 
Nu kan du låna böcker sju dagar i 

veckan. Det är biblioteket i Signal
fabriken som har börjat med 
 söndagsöppet mellan klockan 12:00 

och 16:00.
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Färgsprakande invigning 
av Signalfabriken
de syntes och hördes överallt: på tak och 
balkonger, i fönster och på torg. Med dans 
och musik förgyllde drygt 250 elever och 
lärare från Sundbybergs Kulturcentrum 
invigningen av Signalfabriken på Lands
vägen. Under invigningen som pågick 
under två dagar underhöll de med åter
kommande inslag varje halvtimme. Pro
grammet avslutades med en stor så kallad 
Flash mob då dansarna och ett stort antal 
föräldrar förenades i ett färgsprakande 
glatt crescendo på Signalfabrikens torg.

Många tyckte till om 
 ursviks västra delar
stadsplanering är en viktig fråga för de 
boende i Sundbyberg – den slutsatsen går 
att dra av de två välbesökta dialogmö
tena om Ursviks västra delar, som hölls 
i september. På plats fanns kommunens 
projektgrupp, markägare, arkitekter, tra
fikplanerare och politiker för att svara på 
medborgarnas frågor och diskutera områ
dets utveckling.
 Allra störst intresse var det för kollek
tivtrafiken i området. På politisk nivå förs 
intensiva samtal om tvärbanan för fullt 
och den projekteras nu. SL:s mål är att det 
ska vara max 500 meter till kollektivtrafi
ken för de boende. Därför är det priorite
rat med två stationer.
 Ytterligare besked som politikerna kun
de ge under mötet var att de jobbar för att 
få både pubar, restauranger och matbuti
ker till området. De kunde också berätta 
att de planerar för en stor idrottshall bred
vid högstadieskolan. 
 Alla frågor kunde förstås inte besva
ras på plats, men de finns med som 
viktig återkoppling till den pågående 
planeringen.

Dags att välja skola 

»
Enklast är att 
söka skola via 
kommunens 
e-tjänst.
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PrISAS För LÅgA uTSLäPP. Sundbybergs stad släpper ut 
minst koldioxid per anställd, visar en jämförelse mellan 28 
 kommuner och landsting. Den 11 oktober belönades Sundbyberg 
med ett pris från ett expertnätverk inom klimat och hållbarhet. 
Stadens miljöbilspool och bra kollektivtrafik nämns i motiveringen.

Mellan 9 november och 6 december går det att välja skola inför höstterminen 2014.

On kouluvalinnan aika
Kouluvalinnan aika lähestyy. Vanhemmat, joilla on 
lapsi, joka ensi syksynä aloittaa esikoululuokassa tai 
seitsemännellä luokalla, voivat toimittaa kouluhake
muksen kunnan verkkosivujen kautta.
 – Tänä vuonna kouluvalinta käsittää aiemmasta poi
keten ainoastaan kunnan ylläpitämät koulut. Hake
mukset vapaakouluihin tai muissa kunnissa toimiviin 
kouluihin toimitetaan suoraan näille, minkä jälkeen 
tieto kyseiseen kouluun pääsemisestä tulee toimittaa 
Sundbybergin kaupungille, kertoo peruskoulutoimin
nan johtaja Monica Vesterlund Olsson.
 Marraskuun 9. ja joulukuun 6. päivän välisenä aika
na kaikki vanhemmat voivat yhdessä lastensa kanssa 
tehdä esikoululuokkaa tai koulua koskevan valinnan 
syyslukukaudelle 2014. Ne lapset, joiden vanhemmat 
eivät tee aktiivista valintaa, sijoitetaan lähimpään kou
luun, jossa on vapaita paikkoja.
 – Kouluvalinta sujuu yksinkertaisimmin kunnan 
verkkosinilla olevar sähköisen asiointipalvelun kautta 
osoitteessa www.sundbyberg.se/skolval. Voitte toivo
mustenne mukaan valita kolme eri koulua haluamas
sanne järjestyksessä. Paikkatarjous lähetetään 
helmikuussa.

Cykelkurs för hälsan och miljön
– det här är planerat som ett miljö- och 
hälsoprojekt. Men det har visat sig vara 
så mycket mera. De flesta deltagarna har 
aldrig tidigare suttit på en cykel, och de 
har vuxit som människor när de lärt sig 
cykla. Dessutom underlättar det att få 
jobb, till exempel i hemtjänsten.
 Det säger kommunens miljösam-
ordnare Angelica Aronsson. Under det 
senaste året har energi- och klimatråd-

givningen arrangerat cykelkurser för 
vuxna tillsammans med kultur- och 
fritidsförvaltningen.
 – Under tre tillfällen har ett femtiotal 
personer med olika ursprungsland och 
bostadsorter gått utbildningen. Och hela 
95 procent av dem har lärt sig cykla i tra-
fik, vilket är ett fantastiskt resultat.
 Cykelfrämjandet har lagt upp kurs-
programmet på sex lektioner. På pro-

grammet står bland annat balansövning-
ar, spinning och teoriutbildning: cykelns 
utrustning, trafikmärken och trafikreg-
ler.
 – Vi har redan folk som står i kö för att 
få vara med på nästa kurs. Men eftersom 
vintern är i antågande får de vänta tills 
i april då vi kör nästa gång, säger Ange-
lica Aronsson.



Lilla Alby får 31 nya 
hyresrätter
den 26 september togs första spadtaget 
till det som ska bli 31 nya hyresrätter i Lilla 
Alby. Första inflyttning sker i december 
2014.
 Den nya hyresfastigheten byggs av 
Diligentia och kommer att ligga intill 
deras befintliga bostadshus på Humble
gatan 20–22. Där ligger idag ett berg 
som sprängs bort och ersätts av en tio 
våningar hög fastighet i rött tegel. Huset 
byggs i souterräng – den får en högre 
och en lägre del, och en smal silhuett mot 
Humblegatan.
 – Vi har identifierat Sundbyberg som 
en mycket attraktiv och blandad stad och 
bedriver ett mycket tätt samarbete med 
Sundbybergs stad. I Sveriges snabbast 
växande kommun vill vi självklart vara 
med och erbjuda eftertraktade hyres
lägenheter. Närheten till Stockholm city 
och de allmänna kommunikationerna är 
oslagbara. Vi har även långt gångna pla
ner på att utveckla området Kabeln intill 
Sundbybergs centrum, som idag mesta
dels består av kontor, till att bli en hållbar 
och blandad stadsdel med bostäder, kon
tor och handel, säger Bo Jansson, Dili
gentias fastighetschef för bostäder och 
köpcentrum. 
 De 31 lägenheterna är från 1 till 3 rum 
och kök, alla med yteffektiv planlösning 
och de flesta med balkong. Den nya bygg
naden kommer att miljöklassas ”silver” 
enligt klassningssystemet Miljöbyggnad. 
Redan vid första inflyttning kommer det 
att finnas bilpoolsbilar på plats för de 
boende att boka.
 

Fler lägenheter  
byggs i ursvik
2015 ska ytterligare 300 nya bostäder 
vara inflyttningsklara i Ursvik. Det står 
klart sedan staden beviljat Ikano Bostad 
och NCC bygglov för hyres och bostads
rätter i den nya stadsdelen.   
 – Sundbyberg fortsätter bidra till att 
regionen får fler bostäder och behovet är 
enormt. Dessutom blir det en rejäl ökning 
av hyresrätter i området, vilket vi vet att 
många både behöver och föredrar, säger 
kommunstyrelsens ordförande Jonas 
Nygren (S).
 Ikano Bostad bygger 162 bostadsrätter 
och NCC 130 hyresrätter. Området som 
idag kännetecknas av villor, par och rad
hus, ska även göras mer stadsmässigt med 
fler lokaler och bostäder kombinerade 
med affärslokaler, ett koncept som redan 
finns i bland annat Hammarby sjöstad. 
Byggstart för de båda projekten sker i sep
tember och oktober. 
 Hittills i år har 348 bostäder färdig
ställts i olika delar av Sundbyberg: hyres 
och bostadsrätter, villor, radhus och 
parhus. 

400 besökte seniormässa
400 besökare och 32 utställare.
 När Sundbybergs stad för andra året 
i rad arrangerade seniormässa på Kul-
turcentrum i Hallonbergen blev det en 
succé.
 – Mässan är resultatet av ett fram-
gångsrikt samarbete mellan kommunens 
förvaltningar och föreningarna i staden, 
säger Karin Ankarudd, gruppchef för 
Träffpunkten.

”Vi fick veta massor som vi inte kände till tidi-
gare.” Det är ett av de många positiva omdö-
mena från deltagarna på årets seniormässa. De 
cirka 400 besökarna, i första hand seniorer, men 
även en del anhöriga, är en ökning med hund-
ra personer mot premiären ifjol.

 – Tillsammans med föreningar och verk-
samheter har vi tidigare haft ”öppet hus” med 
olika prova på-aktiviteter för de äldre, till exem-
pel yoga och sittgymnastik. Men vi har haft 
svårt att locka deltagare. Därför bestämde vi 
oss i aktivitetsrådet för äldre förra året att slå 
på stora trumman och arrangera en senior-
mässa, säger Karin Ankarudd, som också är 
ordförande i aktivitetsrådet.
 Mässan arrangerades i samarbete med sta-
dens föreningar, som hade egna montrar. Bland 
utställarna fanns det också företag som infor-
merade om resor, hjälpmedel och skönhet för 
seniorer. På så vis fick man ihop ett impone-
rande program, och kunde samtidigt lättare nå 
stadens seniorer med information.
 Konferencier under seniormässan var äld-

renämndens ordförande Maria Bohman Kreij 
(KD). Under de tre timmar som mässan pågick 
kunde deltagarna lyssna på flera föreläsare och 
vara fysiskt aktiva på ”prova-på-aktiviteter”. 
Musikunderhållning rundade av mässan.
 – Programmet uppskattades av besökarna, 
inte minst för att det var så varierat. 
 Seniormässan kommer att hållas nästa år 
igen, den 18 september på Kulturcentrum. Så 
hur kan det bli ännu bättre?
 – En synpunkt vi fått är att kvinnodominan-
sen var stor bland mässbesökarna. Så nästa år 
ska vi se till att hitta några föreläsningar som 
vänder sig i första hand till män, säger Karin 
Ankarudd.

krister insulander
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I början av nästa år planeras en ny trygghetsbil köra sin premiärtur i Sund
byberg. Samtidigt kommer trygghetsvandringarna igång igen.
 – Vi genomför dessutom en stor trygghetsmätning bland sundby
bergarna i höst. Allt för att skapa ett så tryggt Sundbyberg som möjligt, 
säger Paulina Gunnardo (KD), ordförande i trygghetsrådet.

Under november genomför kommunen en 
trygghetsundersökning tillsammans med stif-
telsen ”Tryggare Sverige”. Detta för att mäta 
hur de boende upplever trygghet inom 33 olika 
områden – till exempel stadsmiljö, ungdoms-
gäng och bevittnat våld. 
 – Stiftelsen har gjort den här undersökningen 
i över 200 kommuner, vilket ger oss ett bra jäm-
förelsematerial – inte minst med övriga stock-
holmskommuner. Undersökningen, som visar 
känslan av trygghet i olika stadsdelar och vilka 
faktorer som upplevs som otrygga, är ett bra 
komplement till polisens ”hårda” statistik, säger 
Paulina Gunnardo.
 Undersökningen, som förra gången genom-
fördes 2006, är ett bra underlag för att kom-
munen ska kunna rikta sina insatser. Det gäl-
ler bland annat de trygghetsvandringar som 
man har gjort i olika stadsdelar tillsammans 
med bland annat polisen, Förvaltaren, privat-

personer och nu även SL och MTR, som kör 
tunnelbanan.
 – Höstens första trygghetsvandring genom-
fördes i centrala Sundbyberg den 16 oktober, 
under demokrativeckan. Var och när vi sedan 
fortsätter får utvärderingen av undersökning-
en styra – resultat ska vara färdigt senast till 
årsskiftet.
 En nyhet är den så kallade trygghetsbilen, 
som kommer att köra runt i utsatta områden 
under de tider då medborgarna kan känna sig 
otrygga.
 – Genom att trygghetsbilen syns får vi flera 
ögon på stan, som försvårar till exempel inbrott, 
skadegörelse och annan brottslighet. Bilen körs 
av volontärer – både privatpersoner och repre-
sentanter från företag och föreningar. Men de 
tar inte över polisens uppgifter utan är bara 
medmänniskor som uppmärksammar och rap-
porterar in sådant som kan verka misstänkt 

eller störande, och de kan också skapa kontakt 
och bygga relationer med de boende i Sundby-
berg, säger Paulina Gunnardo.

krister insulander

Trygghet per bil och till fots

Turvallisuutta 
autolla ja jalan

Lokakuun aikana Sundbybergissä sel
vitetään asukkaiden kokemaa turvalli
suutta 33 alueella, joista esimerkkeinä 
voidaan mainita kaupunkisuunnittelu, 
nuorisojengit ja väkivaltakokemukset. 
Tutkimuksen pohjalta kunnan on hel
pompi panostaa turvallisuuden lisää
miseen, kuten turvallisuusvaelluksiin, 
joita on järjestetty eri kaupunginosissa 
yhdessä poliisin, asuntoyhtiö Förval
tarenin, yksityishenkilöiden sekä, SL:n 
ja maanalaisliikenteestä huolehtivan 
MTR:n kanssa. Syksyn aikana levotto
milla alueilla liikkuu niin sanottu. turva
auto (trygghetsbil). Autoa ajavat vapaa
ehtoiset – niin yksityishenkilöt kuin 
myös yritysten ja yhtiöiden edustajat.

ungA VILL PÅVerKA. Drygt var tredje tonåring 
mellan 15 och 19 år i Sundbyberg vill vara med och 
påverka beslut i kommunen. Nästan lika många vet inte 
hur det går till. Det framgår av en enkät som kommu
nen låtit genomföra under sommaren. Av svaren 
framgår att många är intresserade av samhällsfrågor 

och vill vara med och påverka. Samtidigt svarade 37 
procent att möjligheten att framföra sina åsikter till 
beslutsfattare är ganska små. Bara en bråkdel tror att 
möjligheterna att påverka beslutsfattare är mycket 
stora. Se resultatet från enkäten och läs information om 
hur du kan påverka på Sundbyberg.se/ungavillpaverka.
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Kul på 
höstlovet!

Prova på streetdance
Är du mellan 7 och 13 år och vill 
prova på olika stilar i streetdance? 
Kom till Kulturcentrum i Hallon
bergen! Öppet för alla med eller 
utan erfarenhet. Tisdag 29 oktober 
och onsdag 30 oktober klockan 
12.00–15.00. Fri entré.

Höstlovskul i 
simhallen 
Simhallen har laddat för lek och 
skoj med stora sjömonstret i bas
sängen och tipspromenad på torra 
land. Sjömonstret är i bassängen 
måndag 12:00–16:00, tisdag–fre
dag 10:00–16:00 och lördag–sön
dag 12:00–16:00, under höstlovet. 

Prova på teater 
Drömmer du om att stå på en 
scen? Kom och ha kul och prova 
på teater och olika roller, träna 
som skådespelare och improvi
sera! Öppet för alla med eller utan 
erfarenhet. Torsdag 31 oktober, 
klockan 12.00–13.00 för dig som är 
7–9 år och klockan 13.30–14.30 för 
dig som är 10–12 år. Fri entré. 
Anmäl dig på Sundbyberg.se/
hostlov

Folk- och världsmusik 
med rAA
Raa spelar egna låtar och världs
musik från land och hav. gruppen 
har spelat folkmusik i över 30 år 
och bjuder på sång och spel från 
öst och väst. Torsdag 21 november 
klockan 14.00–15.00 på Kulturcen
trum, Hallonbergen centrum. Fri 
entré.

Lilla Spöket 
Laban med 
boulevardteatern
Barnteater för treåringar och 
uppåt, fritt efter Inger och Lasse 
Sandbergs bok. 
Pjäsen handlar om ett litet tea
tersällskap som drar land och rike 
runt för att berätta sagor om Lilla 
Spöket Laban, som bor i slottet 
gomorronsols källare. 
Lördag 7 december klockan 12.00 
på Kulturcentrum, Hallonbergen 
centrum. entré 50 kronor. Biljetter 
bokas på Sundbyberg.se/Laban

Lär dig surfa på kommunens bibliotek
känner du dig osäker när 
du använder datorer eller 
internet? Nu kan du lära av 
seniorer, på kommunens båda 
bibliotek. Det är den ideella 
organisationen SeniorNet, 
som håller öppet hus två tim
mar i veckan hela hösten.
– SeniorNet Sweden är en IT

förening för seniorer som lär 
andra seniorer att använda 
datorer och att surfa. De hål
ler sina kurser i våra biblio
tekslokaler och har dessutom 
öppet hus för allmänheten, 
säger Anna Branteby Schnel
zer, ITansvarig på kommunens 
bibliotek.

Onsdagar 10:0012:00 i Sign
alfabriken och onsdagar 9.30–
11.30 i Hallonbergen är både 
seniorer och övriga sundbyber
gare välkomna. Det är gratis 
och ingen föranmälan krävs.

Brett programutbud  
på årets demokrativecka
Du kan påverka! 
 Det var ledorden när kommunen 
arrangerade årets lokala demokrati
vecka. En vecka som bjöd på ett brett 
program för olika grupper i samhället. 
 – Vi har fått mycket positiv 
respons. Men man får inte  glömma 
att den lokala demokratin är något 
som lever året runt, säger Filippa 
Palmgren, samordnare för demokrati
veckan.

För tredje året i rad deltog Sundbybergs stad 
14–20 oktober i den europeiska veckan för lokal 
demokrati. Kommunerna som deltar arrangerar 
evenemang på lokal nivå. Syftet med veckan är 
att sprida kunskap om lokal demokrati och stöd-
ja grundtanken om demokrati på lokalplanet.
 – Öppenheten är ledande i allt vi gör i Sund-
byberg och avgörande för att medborgarnas till-
tro till demokratin och dess möjlighet att påver-
ka samhället, säger kommunstyrelsens ordföran-
de Jonas Nygren (S).
 Veckan innehöll många höjdpunkter. En av 
de mest uppskattade var när Martin Schibbye 
och Johan Persson besökte träffpunkten i Lilla 
Alby för att berätta om sin 438 dagar långa kamp 
för pressfrihet när de var fängslade i Etiopien.

– Över 130 personer kom till Träffpunkten. Mar-
tin och Johan skämtade om att det var lika trångt 
som i fängelset, säger Filippa Palmgren. 

Temadag om barnkonventionen
Många av aktiviteterna under demokrativeck-
an vänder sig till ungdomar. I år höll kommu-
nen två dialogmöten, där de unga fick träffa för-
troendevalda på fritidsgårdarna Fritiden i Hal-
lonbergen och Stationen i centrala Sundbyberg.
 – Politiker från alla partier fanns på plats vid 
båda tillfällena. De diskuterade ungdomsfrågor 
som fritidsgårdar, bollplaner och skolan – men 
också trygghetsfrågor.
 Andra aktiviteter under veckan var kurser i 
datakunskap, öppet samrådsmöte med alla sveri-
gefinnar i Sundbyberg, trygghetsvandring i cen-
trala Sundbyberg, smygöppning av Allaktivitets-
huset och fika med förtroendevalda i samband 
med kommunfullmäktiges sammanträde. 
 – Veckans höjdpunkt var nog trots allt tema-
dagen om FN:s barnkonvention, säger Filippa 
Palmgren. Tio av kommunens sommarjobbare 
hade fått i uppdrag att arrangera en temadag för 
alla femteklassare i Sundbyberg och de gjorde 
ett lysande jobb.

Positiva möten
170 femteklassare deltog vid temadagen, som hölls 
på Kulturcentrum i Hallonbergen. På program-

met fanns många övningar om barnkonventio-
nen, bland annat frågesport, tipspromenad, vär-
deringsövningar och en övning där barnen fick 
sätta ord på sina känslor.
 – Demokrativeckan handlar om att skapa posi-
tiva möten mellan förtroendevalda politiker och 
medborgare, säger Jonas Nygren. För mig har den 
här veckan satt fokus på hur demokratin fung-
erar, både lokalt i Sundbyberg men också hur 
demokrati och öppenhet är värderinger viktiga 
att kämpa för överallt i världen.
 Som ett led i uppföljningen av demokrativeck-
an har kommunen låtit filma några av evene-
mangen, som ett produktionsbolag nu klipper 
ihop. Filmen – liksom några kortare intervjuer 
– finns på kommunens webbplats, där det också 
går att läsa mer om veckans aktiviteter. Gå in på 
www.sundbyberg.se/demokrativeckan. 

krister insulander

europarådet

europarådet är en europeisk samarbetsorgani
sation med 47 medlemsstater och som bildades 
1949. Organisationen arbetar i huvudsak med 
att främja demokrati, mänskliga rättigheter 
och rättstatsutveckling. europarådet ska inte 
förväxlas med europeiska rådet, som utgörs av 
stats eller regeringscheferna i eUs medlems
länder, eller med eUs ministerråd, som är eUs 
högsta beslutande organ.

Nella Karlsson till vänster och Linnéa Wallgren från femte klass i Ängskolan svarade på frågor om barnkonventionen under en tipspromenad. 

FO
TO

: D
EN

N
IS ERIxO

N
.


