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FRÅGA EN POLITIKER: Har du hunnit märka av att det är ”supervalår” i år?

I år är det både val
till EU-parlamentet
och allmänna val.
Har du hunnit märka
av som förtroendevald att det är
”supervalår” i år?

veronica kallander
(V) Att det är kommun-,

landstings- och riksdagsval i höst har börjat
märkas, tycker jag, mest
i media. Valet till EU-parlamentet, märks inte alls
och det är väldigt synd.

foto: Johan Jeppsson

olle appelgren (m)

Kampanjer i alla stadsdelar. Facebookdiskussioner.
Det handlar om Sverige
och vår starka ekonomi
kontra andra EU-länder
med ekonomiska bekymmer. Skattetryck eller mer
pengar i plånboken.

siyamak sasanpour
sajadian (mp) I Miljö-

nathalie sundesten
landin (s)

partiet vill vi utveckla och
stärka valarbetet för att
lyckas i årets val. Jag har
märkt av att det är valår
genom medborgare som
hör av sig med tankar
och synpunkter till oss.

Ja absolut! Många inbjudningar till valförberedelser. I de sociala medierna
ökar trycket. Både på
positivt och negativt sätt.
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Musikskoleelever förhöjde
stämningen.

Jobba som
röstmottagare!
vill du göra en insats och
samtidigt tjäna en slant? Den
25 maj är det val till EU-parlamentet, och den 14 september val till riksdag, kommun
och landsting. Staden behöver
därför röstmottagare, som kan
ta emot medborgarna i vallokalen, visa dem till rätta och
pricka av dem i röstlängden.
Sundbyberg är indelat i 24
valdistrikt. Sex personer tjänstgör i varje lokal, så det behövs
cirka 180 personer. Enda kravet
är att du ska ha fyllt 18 år.
Du som är intresserad kan
läsa mer på sundbyberg.se/
val2014.

Projektledare Cecilia
Moreno, stadsdirektör Helén Eriksson
Elf och kommunstyrelsens ordförande
Jonas Nygren (S).

Sundbybergarnas nya stadshus

Nu är det invigt!
Fartigt, festligt och folkligt.
Sundbybergarna var nyfikna och gick man ur huse när
kommunens nya stadshus invigdes. Och ingen gick därifrån
besviken.
Strax före jul flyttade kommunens centrala förvaltning till det nya stadshuset i Hallonbergen.
Och i februari var det dags för stor invigningsfest och öppet stadshus för alla sundbybergare.
Musikskolan, Sundbybergs dansstudio, Aggregat
och Träffpunkterna var några av höjdpunkterna
på det fullspäckade programmet.
– Själva invigningsceremonin var något alldeles
extra, säger projektledare Cecilia Moreno. Runt
om i husets atrium spelade elever från musikskolan – även på balkongerna – innan kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) och stadsdirektör Helén Eriksson Elf invigde huset. Efter

invigningstalen släpptes ett hav av ballonger ner
från de övre våningsplanen till ljudet av trumpetfanfarer.
Det var aktiviteter överallt under eftermiddagen – i atriet, caféet, receptionen, konferensdelen och på plan 6. Sundbybergarna kunde mingla
med politiker, gå tipspromenad i huset, lyssna
på sagostunder, vara med på musikkryss, måla
sin egen Sundbybergströja – och äta våfflor med
sylt och grädde.
– Men det var inte bara underhållning och
specialaktiviteter, utan också en chans för medborgarna att se hur det ser ut en vanlig arbetsdag

i Sundbybergs nya stadshus, eller i alla fall en nästan vanlig arbetsdag.
Det nya stadshuset har öppna lösningar, som
underlättar samarbetet mellan förvaltningarna.
Det är också mer tillgängligt för funktionshindrade än det förra kommunhuset.
krister insulander

Stadshusfakta
Adress: Östra Madenvägen 4, tidigare Gesällvägen 23, Hallonbergen.
Storlek: 8 600 kvadratmeter – lokalerna är
anpassade efter att staden får fler anställda, i
takt med att Sundbybergs invånarantal ökar.
Hitta till stadshuset: bil från Enköpingsvägen
avtag Rissneleden. Buss 504 från Sundbybergs
centrum, 118 Rissne centrum.

Rosen sjöng om kärlek i Väsby
i februari tävlade sundbybergaren Ann-Sofie
”Rosen” Roos i Väsby melodifestival med låten
”Är det kärlek du behöver”. Vann gjorde Felicia
Kamsvåg från Sollentuna.
Det var tredje gången Sundbyberg deltog
i sångtävlingen, som arrangeras av Upplands
Väsby kommun för att uppmärksamma personer

med neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning inom LSS. 14 kommuner var representerade i det färgsprakande evenemanget, som
i år drog en publik på 1 200 personer – antalet
stiger för varje år. Nytt för i år är att vinnaren går
vidare och representera Sverige i European Song
Festival i Stockholm i maj. Håll utkik efter detta!

Auta vastaanottamaan ääniä
vaalipäivänä!
Haluatko auttaa meitä pientä
korvausta vastaan? Toukokuun 25. päivänä järejestetään
vaalit EU-parlamenttiin ja syyskuun 14. päivänä valtiopäivä-,
kunnallis- ja maakäräjävaalit.
Kaupunki tarvitsee vaalihuoneistoihinsa äänten vastaanottajia, jotka ottavat vastaan
äänestäjiä, neuvovat heitä ja
rastittavat heidän nimensä
äänestysluettelosta.
Sundbyberg on jaettu 24
vaalipiiriin. Jokaisessa vaalihuoneistossa työskentelee kuusi
henkilöä, eli vaaleja varten
tarvitaan 180 vaalitoimitsijaa.
Ainoana vaatimuksena on, että
olet täyttänyt 18 vuotta.
Jos olet kiinnostunut auttamaan meitä, löydät lisätietoja
sivulla www.sundbyberg.se/
vaalit2014.
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Nytt nummer, ny plats. Nu har kommunens socialtjänst
öppnat en gemensam mottagning för ekonomiskt bistånd, stöd
till personer med funktionsnedsättning, missbruk samt för barn
och unga som behöver stöd eller far illa.
Den nya mottagningen, som har det gemensamma telefonnumret 08-706 88 00, ligger i stadshuset på Östra Madenvägen 4.
Läs mer på sundbyberg.se.

foto: THINKSTOCK

Telefontid för bygglov. För att
bygga nytt, om, till eller riva hus krävs
lov och anmälan. Då kan man behöva
få kontakt med bygglovshandläggare
eller -inspektör. De nås på 08-706 89
03, klockan 13–15 måndagar och onsdagar samt 9–11 fredagar.

även i år erbjuder Sundbybergs stad sommarjobb till alla ungdomar som söker. 2013
var det bara Sundbyberg och en kommun
till som höll den höga ambitionen.
– För framtiden är det viktigt att redan
nu göra ordentliga satsningar på unga. Det
lönar sig både på kort och lång sikt, säger
Siyamak Sajadian förste vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Fram till 20 mars kan alla som är skrivna i
Sundbyberg, går i nian i grundskolan, ettan
eller tvåan i gymnasiet och/eller är födda
åren 1996–1998 göra en intresseanmälan
på www.sundbyberg.se/sommarjobb.
Erbjudandet gäller två sammanhängande veckors sommarjobb under perioden
16 juni till 15 augusti – antingen i kommunen eller på ett företag. Det kan exempelvis röra sig om arbete i någon av stadens
butiker. Förra året fick samtliga sökande
en plats.
Liksom förra året finns också möjlighet
att prova att driva sitt eget företag. Det
görs i samarbete med företaget Indivator,
som kallar verksamheten ”Roligaste Sommarjobbet”. Alla som går i årskurs ett eller
två på gymnasiet, och som vill lära sig om
företagande och om att driva eget företag
kan söka.
Läs mer på sundbyberg.se/sommarjobb.

»

Vi vill inte
sätta några
begränsningar, utan
hoppas på
förslag på
saker som
kan vara bra
för alla.

Rissnedialogen

Förvaltaren bygger nytt
i Hallonbergen
kommunens bostadsbolag Förvaltaren
har ansökt om att få bygga 200 lägenheter längs med Rissneleden i Hallonbergen.
Kommunstyrelsen har gett stadsbyggnadsoch miljönämnden i uppdrag att ta fram en
detaljplan för området.
– Sedan 2012 pågår projektet PARK LEK,
som är en dialog med medborgarna om
utvecklingen av Hallonbergen och Ör. Det
har bland annat resulterat i förslag på var
man kan förtäta och bygga nytt. Dialogen
med de boende ska också fortsätta under
planarbetets gång, säger Johan Gustafsson,
mark- och exploateringsingenjör i Sundbybergs stad.
Tanken är att de nya bostadshusen ska
ge ett nytt inslag i den befintliga stadsbilden samtidigt som de bidrar till att öka
antalet lägenheter i området. Den planerade utvecklingen av Hallonbergen innefattar även satsningar på vägar, gångstigar
och grönområden.

Nu drar kommunen igång Rissnedialogen, som ska resultera
i ett tiopunktsprogram med förbättringsåtgärder.

Ett ännu bättre Rissne
– Rissne är en fantastisk stadsdel med mycket
gemenskap, inte minst bland alla ungdomar.
Men det finns också utmaningar. Och tillsammans kan vi göra Rissne till en ännu bättre plats
att bo på.
Det säger kommunstyrelsens ordförande
Jonas Nygren (S), när kommunen nu bjuder
in medborgarna till att påverka stadsdelens
utveckling.

Två veckors sommarjobb kan bli ditt.

foto: frdrik hjerling
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Sommarjobb åt alla

”Hur kan Rissne bli bättre för dig?” Den frågan har kommunen
ställt till alla som bor, arbetar och vistas i Rissne.
– Vi är övertygade om att det finns många tankar och idéer
om hur Rissne skulle kunna bli en ännu bättre plats att vara
och bo på. Alla dessa förslag och tankar vill vi nu samla in för
att kunna ta med i den fortsatta planeringen av Rissne, säger
Filippa Palmgren, projektledare för Rissnedialogen.
Rissnedialogen är ett politiskt initiativ, som alla partier har
ställt sig bakom. Målet är att få fram ett tiopunktsprogram

med åtgärder, som ska genomföras i Rissne. Startskottet gick
den 1 februari med ett torgmöte, och den 6 mars mellan 14:00
och 20:00 finns politiker och kommunanställda på Rissne
torg igen för att svara på frågor. Ytterligare en chans kommer
den 12 mars klockan 18:00-20:00, då kommunen bjuder in till
dialogmöte i Grönkullaskolans matsal.
– Vi vill inte sätta några begränsningar, utan hoppas på
förslag på saker som kan vara bra för alla, lösa ett problem
eller gynna en viss grupp. Målet är att de tio förslagen ska
genomföras rätt snart, så att förslagsställarna kan se resultatet,
säger Filippa Palmgren.
– Syftet med Rissnedialogen är att förtroendevalda och
anställda ska möta medborgare, lokala företagare och föreningslivet för att lyssna in och tillsammas bestämma vad som
kan förbättras, säger Jonas Nygren.
Läs mer på www.sundbyberg.se/rissnedialogen, där du
också kan lämna ditt förslag. Du kan även sms:a till 710 50
(skriv Rissne (mellanslag) och sedan ditt förslag), skicka med
post till Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg eller lämna
förslaget i stadhusets reception på Östra Madenvägen 4 i
Hallonbergen.
krister insulander

Rissneä kehitetään entisestään
”Mitä parannuksia haluaisit meidän toteuttavan Rissnessä?”, on kunta tiedustellut kaikilta, jotka asuvat, työskentelevät ja oleskelevat Rissnessä.
– Olemme vakuuttuneita siitä, että monilla on mietteitä
ja ideoita siitä, miten Rissnestä voisi tulla entistä parempi paikka siellä asuville ja oleskeleville. Aiomme koostaa
yhteen kaikki esitetyt ehdotukset ja ajatukset hyödyntääksemme niitä suunnitellessamme Rissnen tulevaisuutta,
kertoo Rissnedialogin projektinvetäjä Filippa Palmgren.
Rissnedialogi on poliittinen aloite, jonka taakse kaikki

puolueet ovat asettuneet. Tavoitteena on laatia kymmenkohtainen ohjelma Rissnen kehittämiseksi. Hanke käynnistyi helmikuun ensimmäisenä päivänä. Maaliskuun 6.
päivänä klo 14.00 ja 20.00 Rissnen torille kokoontuu niin
poliitikkoja kuin kunnan työntekijöitäkin vastatakseen
yleisön kysymyksiin. Toinen mahdollisuus dialogiin on 12.
maaliskuuta klo 08.00–20.00, jolloin kunta järjestää keskustelukokouksen Grönkullaskolanin ruokasalissa.
Lisätietoja on osoitteessa www.sundbyberg.se/
rissnedialogi

Jorden runt på sorterade matsopor
mer än 30 kilo matavfall per person. Så mycket sorterade sund-

bybergarna förra året – en ökning med hela 20 procent mot 2012.
– Av ett ton matavfall kan man utvinna biogas som räcker till
över hundra mils körning med en biogasbil. Och ifjol producerade lilla Sundbyberg biogas som räcker till att köra 43 varv
runt jorden, säger Johanna Westling Kessai, avfallsingenjör
på Sundbybergs stad.

Fortfarande händer det dock att brännbart avfall – till exempel
plastpåsar – hamnar i matavfallet. Det innebär att tunnor med
i övrigt rent matavfall inte kan skickas till biogasanläggningen.
– Avfallet är en resurs om det sorteras ut och lämnas på rätt
ställe, och sundbybergarnas matavfall håller en bra kvalitet.
Men inget är förstås så bra att det inte kan bli bättre.
krister insulander
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Ungdomsarbetslösheten ner 20 procent. Siffror från Arbetsförmedlingen
visar att arbetslösheten bland 18–24-åringar i Sundbyberg har gått ner 20 procent från
december 2012 till december 2013. Samarbete på bred front och öronmärkta pengar tros
ligga bakom. Förra året avsatte staden fem miljoner på särskilda satsningar för dem som
står utanför arbetsmarknaden, året dessförinnan nästan tre. Staden har satsat brett på
att nå alla i målgruppen och har ökat samarbetet internt mellan arbetsmarknadsenheten, skolan, socialtjänsten och fritidsverksamheten.
foto: Bild Direkt, Josefine Engström.

		
Ny scen för unga
konstnärer

Staden sponsrar elit- och breddidrott
Elit och bredd – båda gynnas när Duvbo IK innebandy och Sundbybergs IK
bowling får 100 000 respektive 50 000 kronor i sponsorbidrag från Sundbybergs stad. Som motprestation blir klubbarnas alla hemmamatcher gratis
för sundbybergare under 18 år, något man hoppas ska uppmuntra de ungas
idrottande.
– För oss i Duvbo IK innebandy innebär bidraget inte bara ekonomiskt stöd utan också goodwill, som förhoppningsvis kan hjälpa oss att nå
företagen i Sundbyberg. Det är en tuff konkurrens om ekonomiskt stöd till innebandylag på
den här nivån, inte minst i Stockholmsregionen, säger Loffe Tormér, ordförande i Duvbo
IK.
Duvbo IK innebandys herrlag spelar i allsvenskan, som är landets näst högsta serie.
Ekonomin tillåter inte några utsvävningar, och
Loffe Tormér poängterar vikten av att elitsatsningen i innebandy inte får ta resurser från
Duvbo IK:s övriga sektioner – basket, friidrott
och ishockey – som inte har några elitlag.

– Vi är jätteglada över det här sponsoravtalet.
Nu får vi möjlighet att tävla mot de andra klubbarna på mer lika villkor, och kan även satsa
mer på vår breddverksamhet. Och när ungdomar nu går gratis på våra hemmamatcher i
Löthallen hoppas vi på ett rejält publikuppsving
och ett ökat intresse för innebandyn.
Anna Kilander, ordförande i 50-årsjubilerande Sundbybergs IK bowling, är förstås också
glad över sponsorbidraget:
– Vi hoppas kunna engagera Sundbybergs
ungdomar i bowlingen – en sport som faktiskt
alla kan utöva – och samtidigt få bättre möjligheter att hävda oss i konkurrensen.
Trots att Sundbybergs IK vunnit SM-guld i

bowling för både herrar och damer under 2000talet så har klubben svårt att få sponsring från
företag, eftersom bowling är en sport som sällan
exponeras i media.
– Därför är pengarna extra välkomna. Vi är
en av få elitklubbar som har en egen ungdomsverksamhet och den vill vi nu utveckla. Vi vill
bygga våra lag långsiktigt med en stor del egna
spelare, säger Annika Kilander.
Stadens syfte med satsningen är både att främja sundbybergsungdomars idrottande och att
profilera kommunen på ett positivt sätt. Idrottsliga framgångar drar ofta till sig ett nationellt
intresse, som ger goodwill för kommunen.
– Framgångarna för de här båda lagen har
hållit i sig, vilket är roligt att se. När andra kommuner skär ner på fritids- och idrottssatsningar
känns det kul att vi i Sundbyberg kan satsa på
ungdomars idrottande, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).
krister insulander

– ett galleri för barn och ungdomar har
länge varit en dröm, säger Pernilla Rozenberg, kulturproducent på Aggregat.
Nu har drömmen blivit verklighet. 17
februari öppnade Galleri UNG i Kulturcentrum i Hallonbergen. Det nya barn- och
ungdomsgalleriet ska inspirera, motivera,
främja och synliggöra barns och ungdomars kreativitet i Sundbyberg.
– Målet är att representera alla unga
upp till 20 år i Sundbyberg och lyfta fram
deras berättande. Vi vill därför bjuda in
barn och ungdomar att samarbeta med
oss för att fylla och utveckla galleriet. Vi
vänder oss till skolor, fritidsgårdar, förskolor och enskilda konstnärer, säger Pernilla
Rozenberg.
Den första utställningen ”Tankar om
framtiden” är skapad av barn från förskolorna Kringlan, Stella Nova och Pluto
i Sundbyberg. Barnen har fått komma till
Aggregats verkstäder och skapa konstverk på temat ”Framtid” tillsammans med
Aggregats personal.
Du som vill veta mer eller är intresserad
av att ställa ut, e-posta
galleriung@sundbyberg.se

SL coachar i tillgänglighet
hur ser sl:s tillgänglighet ut för äldre
och funktionsnedsatta? Hur reser man
enklast och bekvämast? För att förenkla
för dessa grupper har SL på prov infört
resecoacher, som kommer till träffpunkterna och berättar om lokaltrafiken. Besökarna får en tillgänglighetsguide och erbjuds
även en guidad provtur i SL-trafiken till
våren. Måndagen den 10 mars klockan
14.00 kommer de till Träffpunkten Hallonbergen, och två dagar senare – onsdagen
den 12 mars klockan 13.00 – till Träffpunkten Lilla Alby.

En mötesplats för sundbybergarna
– Om ett par år är detta en självklar mötesplats för sundbybergarna.
Det tror Johan Malmgren, förvaltningschef på kultur och fritid om Allaktivitetshuset, som nu har invigts.
– Efter två tjuvstarter invigdes sundbybergarnas allaktivitetshus ”på riktigt” en dryg vecka
före jul. Huset ligger på Sturegatan 10–12, mitt
i centrala Sundbyberg. Här finns både en stor
salong för teater och konserter samt åtta mindre
lokaler för stadens föreningar.
– Men till stor del är det fortfarande ett ganska
tomt hus. Meningen är att föreningarna själva
ska fylla huset med liv och aktiviteter, säger
Johan Malmgren.
En rad föreningar har redan använt Allaktivitetshuset – bland annat för barnteaterföreställningar. Här finns plats för möten, teater,
konserter och andra kreativa verksamheter.
Funktionsnedsatta, barn, ungdomar och seniorer prioriteras om efterfrågan blir stor.
– Vi har även ett café, men det är inte öppet för
allmänheten utan är kopplat till arrangemangen.

Vi har personal dagtid och föreningarna sköter
själva huset och caféet på kvällar och helger. Ett
syfte med Allaktivitetshuset är att föreningarna
ska kunna träffas och utbyta erfarenheter. Vi har
bara haft öppet i några månader och ser redan
hur fler och fler börjar upptäcka huset.
– Stadens alla invånare, unga som gamla,
behövde ett hus där de kan samlas för att dansa,
öva musik, spela teater, bedriva studiecirklar och
mycket mer. Med Allaktivitetshuset får vi äntligen en samlingspunkt för många av stadens
föreningar. Här kan alla medborgare utveckla
sina talanger och fördjupa sina kunskaper till
en låg kostnad, kultur- och fritidsnämndens
ordförande Annika Hirvonen (MP).
Läs mer på
www.sundbybeg.se/allaktivitetshuset
krister insulander

Monitoimitalo
avattu
– Muutaman vuoden kuluttua Sundbybergin juuri käyttöön vihitty monitoimitalo on kunnan asukkaiden luonnollinen kohtauspaikka, uskoo hankkeen
projektinvetäjä Johan Malmgren.
Talo sijaitsee Sundbybergin keskustassa osoitteessa Sturegatan 10–12.
Tiloissa on suuri teatteri- ja konserttisalonki ja lisäksi kahdeksan pienempää toimitilaa kaupungin yhdistysten
toiminoja varten. Monitoimitalossa on
tiloja kokouksille, teatterille, konserteille ja muulle luovalle toiminnalle.
Jos tilojen kysyntä kasvaa suureksi,
asetetaan toiminta, joka on suunnattu
toimintarajoitteisille, lapsille, nuorille
ja senioreille etusijalle.
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Se sundbybergare på
Signalfabriken

den 3 mars öppnar en fotoutställning på bibliotek Signalfabriken.
Det är gatufotografen och Sundbybergaren Mikael K Nilsson som
visar bilder från Sundbyberg och
dess invånare. Ett helt år har han
ägnat åt att fotografera fantomen
på Sturegatan och andra människor
på gator och på torg. En specialitet
med utställningen är att låntagarna
får låna hem bilder.
Utställningen pågår 3–27 mars
på Signalfabrikens bibliotek, Esplanaden 10.

Angeläget för
föräldrar

den efterlängtade veckan med
föreläsningar, workshops och
information för föräldrar är tillbaka. Fokus Föräldrar den 8–13
mars riktar sig till småbarns- och
tonårsföräldrar och tar upp frågor
som gränssättning, cannabis samt
dator- och mobilanvändning, men
även hur man kan stödja sitt barn
i skolarbetet och mycket mer. Det
blir också information om stadens
ordinarie föräldrastöd, och vid
varje tillfälle delas fribiljetter ut till
simhallen.
Tid och plats hittar du på
sundbyberg.se/fokusforaldrar

Sportlov på
kulturcentrum
Foto: susanne kronholm

Utvecklingen av Sundbybergs stadskärna engagerar.

Dialog om Sundbybergs
framtid engagerade många
Utvecklingen av Sundbybergs stadskärna
engagerar just nu såväl medborgare som
politiker och tjänstemän. Bakgrunden är att
Mälarbanan ska byggas ut till fyra spår
samtidigt som järnvägen genom centrala
Sundbyberg grävs ner. Det innebär att
Sundbybergs stadskärna kan växa ihop och
att mark frigörs som kan användas till annat,
frågan är till vad?
Tre av sex genomförda dialogmöten har lockat cirka
300 personer till biblioteket i Signalfabriken där de
lyssnat på inspirerande föreläsare och uttryckt sina
åsikter och idéer. På första mötet sattes ramarna
kring själva dialogen, därefter har ämnena ”Stadens
själ” och ”Hållbar infrastruktur” diskuterats.
Initiativtagare till dialogen är Sundbybergs stad.
– Sundbyberg är en kommun som ständigt utvecklas,
menar kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren, (S).

Nu har vi chans att göra något riktigt bra av stadskärnan
och då vill vi göra det tillsammans med alla som bor
och verkar här.
De synpunkter som framförts på dialogmötena antyder
en viss oro för att staden ska växa för snabbt och tappa
småstadskänslan, som många känner stolthet över. Samtidigt verkar deltagarna ha tagit till sig uppmaningen de
fick på uppstartsmötet: att tänka visionärt och inte låta
tekniska förutsättningar eller ekonomi begränsa dem.
– Nu vill vi ha in bra och kreativa förslag. Om idéerna
sedan är möjliga att genomföra eller inte utreder vi i nästa
steg, säger Jonas Nygren.
Gröna rekreationsområden, cykelstråk, urbana odlingar, spontana mötesplatser samt kulturella och konstnärliga uttryck är några av de idéer som står på Sundbybergsbornas önskelistor. I city vill många se en satsning på små,
fina butiker. Många betonar också att det är viktigt att
tänka långsiktigt och bygga för framtida generationer.
Regeringen väntas i vår fatta beslut om en utbyggnad av
Mälarbanan. Om planerna klubbas igenom beräknas bygget pågå mellan 2019 och 2025. Åsikterna från dialogen
ska ligga till grund för stadens fortsatta detaljplanering.

Service på finska
har du synpunkter på stadens finskspråkiga tjänster

eller idéer på tjänster som bör finnas på finska i Sundbyberg? Staden genomför en uppföljande enkätundersökning om finskspråkiga tjänster i Sundbyberg. Lämna
dina synpunkter i undersökningen. Enkäten finns på
biblioteken samt på stadens webbplats:
www.sundbyberg.se/enkat

Anita Jekander, moderator, och Pär
Holmgren, meteorolog och föreläsare
vid dialogmötet.

Dialogmötena lockade många
sundbybergare till biblioteket.

Palveluja suomen kielellä
Kehittääkseen suomen kielisiä palveluja Sundbybergissä kaupunki suorittaa seurantatutkimuksen suomen kielisten palveluiden tarpeesta. Kyselyssä voit
myös antaa palautetta tämänhetkisistä palveluista.
Kyselyn löydät kirjastoista ja kaupungin kotivivuilta
osoitteessa:
www.sundbyberg.se/kartoitus

passa på att prova något nytt på

Kulturcentrum under sportlovet!
Tisdagen den 25 och onsdagen
den 26 februari kan du som är från
10 år gå på DJ workshop klockan
13:00-15:00. På tisdag och onsdag
kan du också göra animerad film
klockan 13:00-15:00. Ingen anmälan behövs.
Är du intresserad av teater? Torsdagen den 27 februari kan du prova
olika teaterövningar, improvisera och arbeta med kroppen. Två
grupper finns att välja på – för dig
mellan 7-9 år klockan 12:00 -13:00,
och för dig mellan 10-12 år klockan
13:30-14:30.
Alla kurser är gratis. Läs mer på
Sundbyberg.se under På gång. Där
kan du också anmäla dig.

Möt Bea Uusma
på bibliotek
Signalfabriken

onsdagen den 12 mars klockan
18.00 kommer författaren Bea
Uusma till Signalfabriken för att
berätta om sin bok ”Expeditionen
– min kärlekshistoria”. I femton
års tid har hon försökt knäcka den
medicinska deckargåtan om vad
personerna i Andrée-expeditionen dog av. Det som började som
ett vanligt intresse blev snart en
besatthet – trots att hon hatar att
frysa, har sökandet efter sanningen fört henne till Nordpolen. Bea
Uusma fick Augustpriset 2013 för
sin bok. Fri entré.

