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FRÅGA EN POLITIKER: VAD HAR VARIT BÄST MED RISSNEDIALOGEN?

Rissnedialogen
har pågått i snart
två månader, vad
tycker du har varit
bäst med dialogen
hittills?

johan storåkers (fp)

maria bohman (kd)

stefan bergström (c)

mikael t. eriksson (m)

Jag är positiv till att ha
fått möjlighet att prata
med boende och andra
verksamma om Rissnes
framtid. Sådana samtal
bidrar till att utveckla
vårt lokala samhälle.

Bäst är att vara på plats
i Rissne och prata med
Rissneborna som vistas,
går i skolan och jobbar
där. Inget slår det personliga mötet, öga mot öga.
Spännande att se förslagen som kommer in.

Fysiska möten där folk
kan säga vad de tycker
är alltid bra. Det bästa
med Rissnedialogen var
att vi i C fick nya medlemmar tack vare vårt
engagemang för Rissne
Ängar.

Det har varit bra att
träffa Rissnebor och
lyssna in deras berättelser om vad som kan bli
bättre. Det handlar om
trygghet och hur jobben
kan bli fler.
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Stora Sköndal
tar över driften av
äldreboende

Torgmöte i Rissne 1 februari, Hans
Jansson diskuterar Rissnes utveck
ling med Petri Peltonen.

Rissnedialogen

Engagerat i Rissne
Flera hundra förslag – responsen på stadens inbjudan till
dialog om Rissnes framtid har varit överväldigande.
– Engagemanget har överträffat alla våra förväntningar,
säger Filippa Palmgren, projektledare för Rissnedialogen.
Den 12 april presenteras resultatet.
”Hur kan Rissne bli bättre för dig?” Den frågan
ställdes till alla som bor, arbetar och vistas i Rissne. Startskottet för projekt Rissnedialogen gick
i februari på Rissne torg, och sedan dess har det
fortsatt med flera möten på torget och två dialogmöten i Rissne.
– Vi var övertygade om att det finns många
tankar och idéer om hur Rissne skulle kunna bli
en ännu bättre plats att vara och bo på. Och de
förslag som kommit in visar på ett stort engagemang, och inte minst en stor bredd. Förslagen har

varit bra, roliga och nytänkande – Rissneborna
har verkligen tänkt till, säger Filippa Palmgren.
Förslagen har kommit in på möten, på webben och
via sms. Och de innefattar många olika områden,
bland annat belysning, lekplatser, idrottsplatser
och trygghet.
– Mycket handlar om önskemål om fler aktiviteter, inte minst för ungdomar.
Rissnedialogen är ett politiskt initiativ, som alla
partier har ställt sig bakom. Resultatet ska bli ett
tiopunktsprogram som presenteras klockan 14.00

lördagen den 12 april på Rissne Torg.
– Målet är att några av punkterna ska genomföras rätt snart, så att de som lämnat förslag snabbt
kan se resultatet. Men även de åtgärder som inte
genomförs här och nu kommer att finnas med i
den framtida planeringen av stadsdelen. Bland
annat har många efterlyst fler butiker i Rissne –
något som är ett mer långsiktigt arbete.
– 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
kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).
Eleverna på Grönkullaskolan har också deltagit
i Rissnedialogen. Se resultatet av deras arbeten hos
årskurs F-3 på nyöppnade Galleri Ung på Kulturcentrum till och med 4 april.
Läs mer på www.sundbyberg.se/rissnedialogen
krister insulander

Sundbyberg växer snabbast
sundbyberg fortsätter att växa snabbast –

inte bara i Storstockholm, utan i hela Sverige.
2013 ökade folkmängden i kommunen med 4,5
procent eller 1 833 personer.
– Ett av skälen till att vi hamnar i topp är att
vi bygger mest i hela landet. Vi är stolta, för det

behövs fler bostäder i Stockholm. Att vi växer
bidrar till en positiv utvecklingsspiral som möjliggör nya satsningar på skola, vård och omsorg
i Sundbyberg, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).
Tio av de femton snabbast växande kommu-

nerna ligger i Stockholms län. Tvåa på listan
kom Sigtuna, minst ökade Nykvarn. Invånarantalet ökade i 206 av landets 290 kommuner.
Sveriges befolkning ökade med 88 971 personer
till 9,6 miljoner invånare 2013.

i april tar stiftelsen Stora
Sköndal över driften av vårdoch omsorgsboendet Ekbacken
hus K efter Förenade Care, som
ansvarat för driften de senaste
sex åren. Det nya avtalet gäller
i fyra år. Ekbacken hus K har 78
platser för äldre med behov av
somatisk och geropsykiatrisk
vård.
– Med Stora Sköndals goda
renommé och ett väl genomarbetat avtal är jag övertygad
om att både boende och anhöriga kommer att bli trygga
och nöjda med verksamheten,
säger äldrenämndens ordförande Maria Bohman (KD).

Boendeparkering
även för hyrbil
nu blir det lite enklare för

sundbybergare som har boendeparkering och som har bilen
på verkstad. Sedan första mars
går det nämligen att få tillstånd
även för hyrbil, upp till 30
dagar om året.
Enligt tidigare regler måste
man vara registrerade ägare till
den bil man har parkeringstillstånd för. Undantag kan ges för
tjänstebil, bilpoolsbil eller om
bilen ägs av en annan familjemedlem. Hyrbilar har däremot
inte varit tillåtet, vilket krånglat
till det för den som har bilen på
verkstad och fått en hyrbil som
ersättningsbil. Men nu går det
alltså att få tillfälligt tillstånd
för detta om hyrbilen tillhör ett
auktoriserat hyrbilsföretag.
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Elda trädgårdsavfall. Från
21 april till 4 maj är det tillåtet att elda
löv, kvistar och annat trädgårds
avfall i trädgården eller koloni
lotten. Vid extrem torka kan det
vara eldningsförbud.

Pia vann middagen. Stort tack till
alla som deltog i tävlingen om kommunens
budget. Rätt svar finns att läsa på
sundbyberg.se/budget2014. Vann tävlingen
gjorde Pia Johansson som får träffa kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S) över
en bit mat. Grattis, Pia!

lite smalare, lite krångligare men inget
stopp i trafiken. I samband med nybyggnationerna i kvarteret Lärkan bygger Sundbybergs stad om Tulegatan. Men biltrafiken
kommer inte att ledas om.
– Bygget inleds nu i mars och kommer
att pågå i ungefär två år. Och det kan förstås innebära störningar för de boende,
men vi har hittat en lösning som gör att vi
slipper dirigera om biltrafiken. Den kommer att flyta under hela byggtiden men det
blir lite smalare. Och buss 515 kommer att
gå samma sträckning som vanligt, säger
projektledare Kelly Shepherd.
Tulegatan, från rondellen vid Sundbybergs kyrka och fram till gränsen mot
Solna, har vanligtvis två filer i varje riktning. Trafiken är dubbelriktad även under
byggperioden, men blir då enfilig.
– Med andra ord blir det en viss begränsning, så vi rekommenderar folk att välja en
annan färdväg när det är möjligt.
För fotgängare och cyklister dras det tillfälliga vägar, och föräldrar kommer även i
fortsättningen kunna hämta och lämna de
barn som går i Ängskolan på Vackra vägen.
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Inget trafikstopp på
Tulegatan

»

Alla vet
att hela
Stockholmsregionen är i
ett skriande
behov av
bostäder, och
särskilt av
hyresrätter.

I början av 2016 är första inflyttning i de bostadshus som nu börjar byggas på Landsvägen.

foto: thinkstock

Nya hyresrätter i centrala
Sundbyberg
58 nya hyresrätter mitt i Sundbyberg. Det blir
verklighet i början av 2016.
Redan i vår börjar Tornet Bostadsproduktion
bygga de två husen.
Under andra kvartalet i år börjar byggnationen av två nya
bostadshus i centrala Sundbyberg. Utmed Landsvägen bygger
Tornet ett lamellhus med sju våningar, och mot Hamngatan
ett punkthus med fem våningar.
– Spårvagnen går ända fram till dörren, så det kan inte bli
bättre. Läget, det trevliga området och variationen på upplåtelseformerna i de andra bostäderna i området gör att vi investerar

Fräschast dricksvatten
i Sumpan
bra, billigt och hälsosamt. Sundby-

bergs dricksvatten är rent och fräscht,
bland annat är halterna av perfluorerade
alkylsyror extremt låga. Och kommunen
har dessutom en av Stockholmsregionens
lägsta vattentaxor, vattenkostnaden för en
normalvilla i Sundbyberg ligger på sjätte
plats i hela landet.
– Allt dricksvatten i Sundbyberg levereras via en vattenledning från Görvälnverket i Järfälla. Vi har inget eget verk och
inget vattentorn i kommunen, säger JanErik Kamperman, handläggare på VA- och
avfallsenheten på Sundbybergs stad.
Görvälnverket är ett av Sveriges modernaste vattenverk och ägs av Norrvatten –
ett kommunalförbund, som producerar och
distribuerar rent dricksvatten till över en
halv miljon människor i 14 medlemskommuner norr om Stockholm.
– Vattnet renas och kontrolleras i flera
steg innan det levereras hem till sundbybergarna. Vattnet kommer från Mälaren
och blir till dricksvatten med en kvalitet
som i många fall är högre än kvaliteten på
vatten som säljs på flaska.

här, säger Göran Wendel, vd för Tornet Bostadsproduktion.
De två husen binds samman av en glasad entrégång. Storleken på lägenheterna varierar från ett till tre rum och kök.
I markplanet blir det fem lokaler för uthyrning till servicebutiker eller liknande verksamheter.
Under 2014 planerar Sundbybergs stad för cirka 100 nya
hyresrätter, och nu börjar man alltså bygga de första.
– Alla vet att hela Stockholmsregionen är i ett skriande behov
av bostäder, och särskilt av hyreslägenheter. Nu visar vi att
det är möjligt att förtäta och samtidigt skapa trevliga stadsmiljöer där folk vill bo, säger kommunstyrelsens ordförande
Jonas Nygren (S).
krister insulander

Uusia vuokra-asuntoja Sundbybergin keskustaan
Sundbybergin keskustaan rakennetaan 58 uutta vuokraasuntoa, jotka valmistuvat vuoden 2016 alussa.
Tornet Bostadsproduktion ryhtyy jo kevään aikana rakentamaan kahta uutta taloa.
Vuoden toisen vuosineljänneksen aikana käynnistetään
kahden uuden asuintalon rakennustyöt Sundbybergin
keskustassa. Tornet rakentaa kaksi seitsemänkerroksista
lamellitaloa Landsvägenin varrelle sekä yhden viisikerroksisen pistetalon Hamngatanin puolelle.
– Raitiovaunulla pääsee ovelle asti, eli paremmin ei voisi
asua. Asuntojen sijainti sekä alueen viihtyisyys ja erityyppiset asumismuodot saivat meidät panostamaan tähän hankkeeseen, kertoo Tornet Bostadsproduktionin toimitusjohtaja Göran Wendel.

Talojen väliin rakennetaan yhteinen lasinen sisääntulokäytävä. Huoneistojen koko vaihtelee yhdestä kolmeen
huoneeseen ja keittiöön. Pohjakerrokseen tulee toimitiloja, joita voidaan vuokrata viidelle palvelumyymälälle tai
vastaavalle.
Vuoden 2014 aikana Sundbybergin kaupunki suunnittelee sadan uuden vuokra-asunnon rakentamista ja ensimmäiset rakennustyöt käynnistyvät siis jo nyt.
– Kaikki tietävät, että koko Tukholman alueella on huutava pula asunnoista, ennen kaikkea vuokra-asunnoista.
Nyt osoitamme, että asutusta voidaan tihentää samalla
kun luomme viihtyisän kaupunkiympäristön, jossa ihmiset
haluavat asua, kommentoi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jonas Nygren (S).

Dags igen att plocka skräp
Den 22 till 25 april anordnar organisationen Håll Sverige Rent
skräpplockardagar över hela Sverige. Även Sundbyberg deltar
i kampanjen och engagerar skolor, förskolor, föreningar, företag och privatpersoner i att plocka skräp. Alla som vill delta
anmäler sig senast 29 mars på www.skrapplockardagarna.
se. Anmälda organisationer kan hämta sopsäckar från den
14 april i stadshusets reception i Hallonbergen.
Visste du att det tar en miljon år för naturen att bryta ner

glas? Och att metall kan återvinnas oändligt många gånger
utan att förlora sina egenskaper?
Den som vill veta mer om kampanjen kan kontakta Håll Sverige Rent på: skrapplockardagarna@hsr.se eller Sundbybergs
stad, miljösamordnare Angelica Aronsson, på e-postadressen
angelica.aronsson@sundbyberg.se.
Läs mer på www.sundbyberg.se/skrapplockardagar.
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Viktig för välfärden. När tidningen
Dagens Samhälle rankar Välfärdens 100 viktigaste kvinnor hamnar Sundbybergs stadsdirektör Helén Eriksson Elf på 30:e plats. 500 kvinnor
inom offentliga sektorn och hos privata aktörer

inom vård, skola och omsorg har bedömts
utifrån position, ekonomiskt ansvar, antal
anställda och personlig bakgrund. Syftet med
utmärkelsen är att synliggöra det arbete chefer i
ledande befattningar i välfärden utför.

Foto Bilpoolen.nu

Fullmäktige flyttar ut
nu flyttar kommunfullmäktige ut
bland medborgarna. Sammanträdet den
31 mars klockan 18.00 hålls nämligen i
Grönkullaskolan i Rissne.
– Vi har pratat länge om att vi vill visa
oss mer ute i kommunen och nu gör vi
slag i saken, säger kommunfullmäktiges
ordförande Christina Fjellström (S).
Orsakerna till detta är flera.
– Vår förhoppning är att fler medborgare ska följa sammanträdena på plats
och känna sig närmare beslutsfattarna.
Samtidigt
tror vi det är nyttigt för oss ledamöter i
fullmäktige att se lite andra miljöer som
omväxling, och få träffa de som arbetar i
förvaltningarna. Det är ju de som jobbar
i vardagen med de frågor vi beslutar om.
Kommunfullmäktige planerar att flytta ytterligare två sammanträden under
våren – ett kommer att hållas i det nya
Allaktivitetshuset på Sturegatan, och
ett i atriet i nya stadshuset.

Hyr kommunens miljöbilar
kvällar och helger!
Miljöbilar dygnet runt? Ja, dagtid använder kommunens anställda de åtta
bilarna i stadens bilpool, och kvällar och helger är de tillgängliga för medborgarna.
Nu tar kommunen nästa steg i miljöarbetet, då bilpoolen kommer att ha
eldrivna bilar och så kallade laddhybrider – bilar som drivs av både el och
bensin.
Under våren har Sundbybergs stad genomfört
en upphandling, och valet föll på Bilpoolen.nu,
som kommer att ansvara för stadens bilpool
de kommande tre åren med start den 1 april.
– Den stora skillnaden är att vi nu kan erbjuda bilar som helt eller delvis drivs av elektricitet.
De finns i olika storlekar – inklusive en skåpbil – och är tillgängliga för medborgarna vardagar mellan 17:00 och 07:00 samt på helgerna,
säger Angelica Aronsson, miljösamordnare på
Sundbybergs stad.
Precis som tidigare finns det fem bilar vid

stadshuset i Hallonbergen, en vid Hallonbergens tunnelbanestation och en bil i centrala
Sundbyberg.
– De kan laddas i vanliga eluttag för motorvärmare. Vi ser också över möjligheten att sätta
upp stolpar för snabbladdning vid stadshuset.
Sundbybergs stad ska vara fritt från fossila
bränslen år 2020. Därför ska medarbetarna i
tjänsten resa med kollektivtrafik, cykel eller
bilar som är klimatkompenserade. Och detta
gäller för Bilpoolen.nu, som har ambitioner att
växa i Sundbyberg.

Partiöverskridande
satsning på skolan
Landets bästa skolkommun år 2020. Det
är de höga ambitionerna hos Sundbybergs stad. Och för att åstadkomma detta har kommunens politiska ledning nu
låtit bilda en grupp där samtliga partier
deltar, med syfte att utveckla skolan och
förbättra elevernas resultat.
– Vi vill ha en stor uppslutning kring skolan.
Politikerna har därför bjudit in till dialog – politiker, rektorer, lärare, fackliga organisationer,
elever, vårdnadshavare och näringsliv; alla är
inbjudna att medverka till att skapa landets
bästa skolkommun, säger Svante Tolf, chef för
barn- och utbildningsförvaltningen.
Den parlamentariska skolgruppen har hållit

dialogmöten i februari och mars – bland annat
fyra träffar med alla som har barn i kommunal
förskola eller grundskola.
– Skolresultaten i Sundbyberg tillhör de bästa
i landet fram till årskurs sex, men i de högre
årskurserna försämras resultaten. Och för att
komma tillrätta med detta tror vi att det krävs
en bred samsyn – både bland politiker och hos
alla som jobbar i och med skolan, säger Svante
Tolf.
Under våren sammanställer skolgruppen
materialet från alla dialogmöten. Detta kommer att avrapporteras till kommunstyrelsen
i mitten av april, och utgöra underlag för det
fortsatta arbetet.

Sundbyberg bäst för
fastighetsföretag
sundbyberg har

– Vi är jätteglada över att Sundbybergs stad
har valt att samarbeta med oss, säger Andreas
Granberg, vd för Bilpoolen.nu. Och vi ser detta
som början på vår etablering i Sundbyberg, där
bilinnehavet är det lägsta i Sverige. Vi ska diskutera med staden vilka platser som är lämpliga, så att även stadens medarbetare kan dra
nytta av bilarna.
Stadens tidigare samarbetspartner Sunfleet
kommer att finnas kvar i Sundbyberg, men
kommunens åtta bilar ersätts alltså av Bilpoolens fordon. De privatpersoner som vill teckna
avtal med Bilpoolen.nu erbjuds ett kostnadsfritt medlemskap i ”Bilpoolen 400” under tre
månader.
Du som vill hyra bil hos Bilpoolen.nu går in
och registrerar dig på www.bilpoolen.nu. Där
kan du också se vilka bilar som finns tillgängliga och till vilken kostnad.
krister insulander

bästa klimatet för
fastighetsföretagare i Stockholm.
Detta enligt en
undersökning som
Fastighetsägarna
Stockholm gjort
2013. Mest nöjda
Siyamak Sajadian
är fastighetsföre(MP) är ordföran
tagarna med de
de i Sundbybergs
allmänna komnäringslivsråd.
munikationerna
och de ekonomiska förutsättningarna
i Sundbyberg. De tycker också att kontakterna med kommunens tjänstemän
fungerar bra.
– Det är väldigt bra siffror, undersökningen visar att kommunens arbete har
varit framgångrikt. Samarbetet med fastig-hetsägarföretagen fungerar väldigt
bra, vilket är glädjande, säger Siyamak
Sajadian (MP), kommunalråd och ord
förande i Sundbybergs näringslivsråd.

Panostus kouluun yli puoluerajojen
Maan paras koulukunta vuonna 2020.
Tämä on Sundbybergin kaupungin korkealle asettama tavoite, jonka saavuttamiseksi kunnan poliittinen johto on perustanut ryhmän, jossa on edustajia kaikista
puolueista. Tavoitteena on kehittää koulua
ja parantaa oppilaiden tuloksia.
– Pyrimme saamaan mahdollisimman
monet mukaan kouluhankkeeseen. Poliitikot ovat siksi käynnistäneet dialogin,
johon on kutsuttu mukaan niin poliitikot,
rehtorit, opettajat, ammattiyhdistykset,
oppilaat, huoltajat kuin elinkeinoelämäkin.
Haluamme kehittää Sundbybergistä maan
parhaan koulukunnan, kertoo lapsi- ja koulutushallinnon johtaja Svante Tolf.
Parlamentaarinen kouluryhmä järjesti
helmi- ja maaliskuussa keskustelukokouk-

sia, joista neljä pidettiin niiden vanhempien tapaamiseksi, joilla on lapsia kunnallisessa esikoulussa tai peruskoulussa.
– Sundbybergin koulujen tulokset ovat
maan huippuluokkaa kuudenteen vuosiluokkaan asti, mutta ylempien vuosikurssien oppilaiden tulokset ovat heikompia.
Uskomme, että muutoksen aikaansaaminen edellyttää laajaa yksimielisyyttä niin
poliitikkojen kuin myös kaikkien koulussa
ja koulukysymysten parissa työskentelevien keskuudessa, toteaa Svante Tolf.
Kevään aikana kouluryhmä tekee
yhteenvedon kokousten yhteydessä laaditusta aineistosta. Tulokset raportoidaan
kunnanhallitukselle huhtikuun puolivälissä
ja niitä käytetään sen jälkeen jatkotoimien
perustana.
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Clownen Manne
kommer till
Kulturcentrum

såpbubbelpoesi, en konstig cykel

Simhallen får en av
Sveriges största multi
bassänger med akustik
dämpande håltegel nedtill
på väggarna och träribb
verk upptill.

Sundbyberganas nya
simhall räcker till för alla
En simhall för alla, öppen året runt.
När Sundbybergs utbyggda simhall öppnar nästa vår finns kapacitet att ta emot
både fler skolklasser, simskolor och alla
sundbybergare.
– Nu får staden en simhall som anstår ett
växande Sundbyberg, säger Mikael Eljenmyr,
chef för anläggningen.

Sundbybergs simhall invigdes 1978, då staden hade
25 000 invånare. Sedan dess har Sundbyberg vuxit kraftigt och simhallen är idag för liten för att svara upp mot
medborgarnas behov – antalet besökare är runt 150 000
per år. Kommunfullmäktige beslutade därför i juni 2012
att bygga ut hallen.
– I utbyggnaden ingår en bassäng med höj- och sänkbar
botten. Det blir en av de största multibassängerna i Sverige
och kan användas både för undervisning, rehabträning,
simträning och motionssim, säger Mikael Eljenmyr.
Andra nyheter blir ett soldäck, som gör det möjligt
att hålla öppet även under sommarmånaderna, och en
friskvårdsanläggning.
– Det blir också en ny barnbassäng, som smyckas med
mosaik av skulptören Backa Carin Ivarsdotter. Sundbyberg har som regel att en procent av kostnaderna för
kommunala byggprojekt ska gå till den konstnärliga
utsmyckningen, och det här kommer att bli en jättefin
bassäng för barnen.
– Det som kanske är allra roligast är att politikerna

fortsätter satsa på simundervisning för alla elever i årskurs två, fortsätter Mikael Eljenmyr. Den nya bassängen
bidrar till att göra detta möjligt – här är Sundbyberg ett
föredöme.
För att involvera sundbybergarna i förändringarna
höll simhallen öppet hus i februari, där man visade det
blivande simhalls- och friskvårdsplanet.
– Vi fick väldigt positiva kommentarer från besökarna.
Spännvidden i taket blir cirka 18 meter och väggarna
7 meter höga – något som ger en mäktig rymdkänsla,
säger Jenny Skagstedt på stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.
Byggnationen inleddes i december 2012 och pågår
fram till i början av 2015, då den toppmoderna simhallen öppnas för allmänheten. Under byggperioden är den
allmänna gångvägen över Sundbybergs IP avstängd, då
en del av gångvägen ligger inom byggarbetsplatsen. Besökarna till idrottsplatsen och simhallen hänvisas till Ursviksvägen–Tulegatan.
– Nu är bergsprängning, schaktning och betonggjutningen av de två nedersta planen samt montering av vägg
och takelement i plan 3 klara, säger Mikael Eljenmyr.
Under våren påbörjas de invändiga arbetena: murning, elinstallationer och rörarbeten. Och fram emot
sommaren är det dags att börja sätta kakel och klinker.
– Första juni börjar arbetena med simhallens interiör
och inkopplingen av en ny vattenreningsanläggning. Då
blir det nödvändigt att stänga simhallen för besök. Från
1 juni 2014 och fram till nyinvigningen i början av nästa
år håller vi stängt, säger Mikael Ejenmyr.

och bananskalsbasket – Clownen
Manne arbetar utifrån samma
rötter som Commedia dell’arte.
Han är påverkad av 100-årigt
cirkusclowneri, men föreställningen
bottnar till sist i hans helt egen
personlighet. Dialogen med barnen
i publiken, upplevelsen av här och
nu, är själva kärnan.
Föreställningen visas på Kulturcentrum, Hallonbergen centrum,
1tr, lördagen den 5 april klockan
12:00. Det är en familjeföreställning och biljetterna kostar 40 kronor och bokas på Sundbyberg.se.

Spela tv-spel på
Signalfabriken

bibliotek Signalfabriken har
Simhallen tar form. Betongele
menten är på plats och nu pågår
arbetet att forma in- och utsidan
på tillbyggnaden.
Läs mer om hur byggarbetet
fortgår på www.sundbyberg.se/
nyasimhallen

två tv-spelsnyheter inför våren
för barn och unga. De har börjat
med spelträffar där spelarna får
använda både äldre tv-spel och
spela på de allra senaste spelen på
marknaden.
Spela olika nya Playstation 4-spel
tillsammans på storbildsskärm! En
mix av racing, fighting och sport!
Drop in. Träffarna är på fredagar
klockan 15:00 den 28 mars, 25 april
och 23 maj.
Biblioteket har även börjat låna
ut tv-spel till den nya konsolen
Playstation 4. Redan idag finns ett
grundutbud på nio spel och fler
är på gång. De siktar på att ha ett
varierat och brett spelutbud av hög
kvalitet. Du måste vara 18 år och
det kostar 10 kronor för två veckor.

Nominera till Årets
sundbybergare!

krister insulander

år 2013 blev ordföranden i DHRs

Dags att söka hantverksstipendium
nu kan hantverksstuderande
gymnasieelever söka stipendium

för att fortsätta utvecklas inom sitt
hantverk. Det är stiftelsen Företagarna i Sundbybergs stipendiefond,
som för nionde året delar ut stipendiet med stöd av Sundbybergs stad.
Den sökande kan studera var som

helst i Sverige, men måste ha varit
folkbokförd i Sundbyberg den 1
november 2013 och vara högst 20
år gammal under 2014. Du som vill
söka: skriv några rader om dig själv,
din utbildning och ditt framtida
yrkesval samt en motivering till
varför du vill ha stipendiet.

Ansökan skickas senast den 5 maj
till lenaericsson@telia.com eller
som brev till Företagarna Sundbyberg-Ekerö, c/o Walter Engelhardt, Weicon AB, Box 200 25, 161
02 Bromma. Stipendiet delas ut på
Sundbybergs vårmarknad den 22
maj.

Sundbybergsavdelning Yvonne
Björkman vald till Årets sundbybergare. I juni utses en ny person som
med sin gärning betyder något speciellt för staden och dess invånare.
Utmärkelsen delas ut vid nationaldagsfirandet 6 juni.
Alla sundbybergare är välkomna
att nominera sin kandidat, senast
den 30 april. Använd formuläret
på sundbyberg.se/aretssundbybergare. Glöm inte skriva motivering och den nominerades
kontaktuppgifter!

