SUNDBYBERG

NYTT FRÅN

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

ww w.facebook
.se
/sundbyberg

INFORMATION FRÅN SUNDBYBERGS STAD · APRIL 2014 · WWW.SUNDBYBERG.SE

FRÅGA EN POLITIKER: VILKET ÄR DITT SMULTRONSTÄLLE I SUNDBYBERG?

Toppstugan i Hallonbergen ska byggas
upp igen, för många
boende är den efterlängtad. Vad är ditt
smultronställe i
Sundbyberg?
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Det är koloniområdet i
Duvbo. Där kan man uppleva både storstadsmiljö
och det verkligt småskaliga i odlingslotterna
och kolonistugorna med
blomsterprakt, fågelliv
och kringströvande rådjur.

Jag vill gärna se ett
smultronställe i alla
stadsdelar för att medborgarna ska kunna träffas och utbyta åsikter
med varandra. Jag föreslår ett sådant ställe i
Stora Ursvik där jag bor.

Lötsjön är mitt smultronställe. Det är rogivande och härligt att
promenera där under
våren. Vi behöver
bevara grönområden
nu när staden växer.

Mitt smultronställe är
gården vid mitt hyreshus.
Där finns en berså och
en grillplats som vi ofta
nyttjar på sommaren.
Som att ha egen trädgård
fast jag bor i flerfamiljshus mitt i stan.
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Förstelärare
utvecklar skolan

med hjälp av ett statsbidrag

PARK LEK – så blev det
Intervjuer, stormöten, vandringar och fokusgrupper. I två och
ett halvt år har de boende i Hallonbergen och Ör diskuterat
utvecklingen tillsammans med fastighetsägare, tjänstemän och
förtroendevalda.
Nu står resultatet klart. Den 23 maj kan alla medborgare ta del
av fokusgruppernas arbete i Hallonbergen centrum.

Helena Selder, konstintendent på Marabouparken
Konsthall, arbetar med att ta fram. I anslutning
till utställningen berättar kommunen om det fortsatta långsiktiga arbetet i Hallonbergen och Ör.
– De sex fokusgrupperna har träffats i Rosa
Rummet i Hallonbergen centrum. Där ställer vi
ut modeller över vad som kommer att hända i
området, och Kerstin visar en karta över Hallonbergen och Ör med deltagarnas förslag inritade,
säger Helena Selder.

Det började hösten 2011. Då presenterade kommunen ett förslag till utveckling av Hallonbergen och
Ör. För att få veta vad de som bor i området tycker
inledde kommunen ett samarbete med Marabouparken och konstnären Kerstin Bergendal. Hon
gjorde filmer av samtal med boende, lokala föreningar, fastighetsägare, politiker, affärsidkare,
med flera – totalt 140 personer.
– Deltagarnas engagemang och kunskap ledde
till att kommunfullmäktige inrättade ”PARK LEK
PARLAMENT” i Hallonbergen centrum, för att
ge de boende möjlighet att i samtal med bland
annat kommunens planerare ta fram mer detaljerade förslag, säger projektkoordinator Helena
Dunberg.

Filmvisning
Det blir också filmvisning – i det tidigare projektsekretariatet i Hallonbergen centrum visas de
intervjufilmer som Kerstin Bergendal har gjort
under arbetet med PARK LEK PARLAMENT.
Men utställningen är inte begränsad till Hallonbergen centrum.
– Resultat av de sex fokusgruppernas arbete
kommer att streckas upp på marken ute i området
med rosa band och markeras på affischer. Så de
som besöker oss i centrum den 23 maj kan ta en
karta och bege sig ut i området på upptäcksfärd.

Vuoden 2014 europarlamenttivaalit
järjestetään 25. toukokuuta. Äänestyskortti lähetetään kotiin ja on otettava mukaan
äänestyspaikkaan. Voit ennakkoäänestää
toukokuun 7. päivästä lähtien kaupungintalolla, Signalfabrikenin kirjastossa tai Rissnen
lähipoliisiasemalla.

Sex fokusgrupper arbetade under 2013 med sex
nyckelfrågor: trafik och bebyggelse, grönområden, skola och förskola, ungas fritid, Toppstugan och seniorernas vardag. I varje grupp deltog
boende, tjänstemän från kommunen och specialister inom respektive område.
– Resultatet har blivit underlag för konkret
planering. En del blir verklighet redan nu, bland
annat kommer Förvaltaren att bygga en ny Toppstuga i Hallonbergen.
Utställning
Fredagen den 23 maj i Hallonbergen centrum
är det stor avslutning för hela projektet. Då blir
det en utställning, som Kerstin Bergendal och

KRISTER INSULANDER

Rösta i EU-valet 25 maj!
Den 25 maj är det val till EU. Då väljer vi 20 ledamöter som ska representera Sverige i Europaparlamentet i fem år. Valet går till som ett
”vanligt” val i Sverige. Du får ett röstkort hem
i brevlådan och går till din vallokal. Du som vill

kan förtidsrösta från den 7 maj i stadshuset i
Hallonbergen, biblioteket Signalfabriken eller
Rissne närpolisstation. Ta med röstkort och
id-handling.

utvecklar Sundbybergs stad
skolundervisningen och ökar
samtidigt möjligheterna för
lärarna att göra karriär i
kommunen. Sex så kallade
”förstelärare” har utsetts det
här läsåret av de två förvaltningarna barn och utbildning
samt arbetsmarknad och
kompetens, och de kommer att
utse fler inför läsåret
2014/2015.
Karriärtjänsterna som förstelärare, subventioneras med
statsbidrag och ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra
en god undervisning i Sundbyberg. Reformen gäller alla skolformer utom förskolan.

Ren bil med rent
samvete
när du tvättar bilen nästa

gång, välj en biltvätt med
reningssystem, de finns ofta
vid större bensinstationer. Näst
bäst är att tvätta bilen i en
gör det själv-hall där det finns
oljeavskiljare. Använd miljöanpassade tvätt- och rengöringsmedel. Deras tensider som
ska lösa smuts och fett, bryts
ned lättare och snabbare än
tensider i icke miljöanpassade
medel. På Naturskyddsföreningens webbplats finns tips på
bra produkter. Tvätta inte bilen
på gatan eller garageinfarten
för då rinner orenat tvättvatten med kemikalier, olje- och
asfaltrester ut i dagvattnet och
vidare till sjöar och vattendrag.
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DANSENS DAG. Den 29 april firar
Sundbybergs dansstudio Dansens dag.
Då dansar elever tillsammans med
professionella dansare i Hallonbergens centrum klockan 17:00–
18:00 och 18:00–19:00.

NOMINERA ÅRETS SUNDBYBERGARE! Du har väl
inte glömt? Alla sundbybergare är välkomna att
nominera en kandidat till utmärkelsen Årets Sundbybergare, senast den 30 april. Gå in på sundbyberg.se/
aretssundbybergare och fyll i formuläret.
Glöm inte din motivering och den nominerades
kontaktuppgifter!

Årets Sundbybergare 2013: Yvonne Björkman

de senaste dagarna har många sundby-

bergare mötts av barn och ungdomar på
skolgårdar och i bostadsområden. De har
deltagit vid årets skräpplockardagar, som
lockade nästan 4 000 deltagare.
Skräpplockardagarna är en nationell
manifestation mot nedskräpning, arrangerad av Håll Sverige Rent. I år inföll dagarna
22–25 april i Sundbyberg, då hela 43 föreningar, skolor och förskolor deltog.
Anledningen till att många förskolor och
skolor deltar är att arbetet ska påverka
barns och ungas attityder och att nedskräpningen ska minska. Det är också ett
utmärkt tillfälle till pedagogiska övningar,
föreläsningar eller lekar.
Deltagarna plockar skräp på eller kring
den egna fastigheten, där det inte finns
vägar, trafik eller andra potentiella faror.
Skräpet hämtas sedan av kommunen.
Intresset har ökat för varje år –
2008 deltog 20 sundbybergare, medan hela 3 942 personer deltog i årets
skräpplockardagar.

450 nya bostäder i
Hallonbergen
450 bostäder plus 80 studentlägenheter.

Det planerar fastighetsbolaget Profi att
bygga längs Rissneleden, intill det nya
stadshuset i Hallonbergen. Just nu ställs
planen ut på stadshuset och biblioteken i
Sundbyberg, och fram till fredagen den 25
april finns det möjlighet för allmänheten
att lämna sina synpunkter till kommunen.
– Det är en befintlig kontorsfastighet
som byggs om och som kompletteras med
nya bostadshus. Samtidigt ska de angränsande delarna av Rissneleden och Gesällvägen bli mer stadsmässiga gator, säger
planarkitekt Gustav Björeman.
När samrådet är avslutat och alla remissinstanser lämnat sina synpunkter går planen vidare till granskning – eller utställning
som det tidigare hette – innan kommunfullmäktige kan fatta beslut om ombyggnad. Profi utreder dessutom möjligheten
att bygga om befintliga kontorslokaler i
samma fastighet till lägenheter, vilket i så
fall skulle resultera i ytterligare bostäder i
området.
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Årets skräpplockardagar
slog deltagarrekord
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Nästan 4 000 barn från Sundbyberg deltog i
årets skräpplockardagar.

»

Med den här
handlingsplanen
kommer
vi att vara
Sveriges första kommun
som verkligen
tar ett krafttag kring
miljögifterna
i vardagen.
Gammal elektronik innehåller ofta giftiga ämnen och är inte bra att leka med, därför rensades dessa ut först från leksakslådorna.

Sundbyberg rensar ut
bland gifterna på förskolan
Från byggmaterial till rätt sorts leksaker. När
Sundbybergs stad presenterade sin handlingsplan för giftfria förskolor är det en stor bredd på
det som ska göras.
– Några åtgärder är ganska enkla och kan
genomföras meddetsamma medan andra tar
längre tid, säger Filippa Palmgren, projektledare
på Sundbybergs stad.
I höstas deltog Sundbyberg i Naturskyddsföreningens projekt ”Operation giftfri förskola”. Genom att undersöka vilka
miljögifter som finns i Sveriges förskolor fick man en samlad
bild av läget, vilket underlättar för kommunerna att minska
de giftiga ämnena.
– Naturskyddsföreningen inventerade åtta av Sundbybergs
förskolor enligt särskilt framtagna mallar. Leksaker, hygienprodukter, städmaterial, väggar, golv och möbler kartlades,
säger Filippa Palmgren.
Resultatet av inventeringen mynnade ut i en handlingsplan
med förbättringsåtgärder att genomföra. Totalt handlar det
om 23 åtgärder inom sex olika områden.
– Det första vi gjorde var att rensa bort avlagd elektronik
som kan ha skänkts till förskolan av föräldrar. Barnen tycker
det är roligt att leka med mobiler, tangentbord och annan elektronik, men de innehåller farliga ämnen och tas därför bort.

Hallonbergen får länets
modernaste vårdcentral
Nästa vår får Hallonbergen länets modernaste vårdcentral, och
kommer då också att kunna ta emot dubbelt så många patienter
som idag. När den nya vårdcentralen öppnar i början av 2015 är
den utrustad med det absolut senaste inom modern teknik: verktyg för självskattning, tidsbokning, EGK, diagnos, kamera för
hudförändringar och mycket mera. Under ombyggnaden håller
vårdcentralen till i tillfälliga lokaler i Hallonbergen centrum.

Detta gjordes redan i höstas. Men handlingsplanen innehåller även mer omfattande åtgärder.
– Vi kommer att se över våra inköp och upphandlingar, så
att vi köper rätt saker från början. Det sker bland annat genom
att utbilda personalen på förskolorna mer inför nya inköp.
Barn är känsligare för gifter
Även byggnader och utomhusmiljön omfattas av handlingsplanen. Redan idag har Sundbybergs stad högsta miljökrav
när det byggs nya förskolor i kommunen – nu blir kraven tuffa
även vid om- och tillbyggnader.
– Miljögifter är inte så enkelt att minska som det kanske
låter, säger Filippa Palmgren. Det går inte att slänga allt på
förskolorna som skulle kunna vara farligt. Vad ska det i så fall
ersättas med och hur kan vi vara säkra på att det egentligen
är bättre? Det här arbetet har dock ökat våra kunskaper, och
målet är att miljögifterna ska bli färre på Sundbybergs förskolor.
– Med den här handlingsplanen kommer vi att vara Sveriges första kommun som verkligen tar ett krafttag kring miljögifterna i vardagen, säger kommunstyrelsens ordförande
Jonas Nygren (S). Med dagens kunskap om allergier och andra
symptom som kan utvecklas på grund av miljögifter känns
det är naturligt att börja med en handlingsplan i förskolan.
Barns tunna hud och små kroppar gör dem mer känsliga för
miljögifter och kemikalier än vuxna. Alla barn förtjänar en
bra start på livet i Sundbyberg.
KRISTER INSULANDER

Läänin ajanmukaisin terveyskeskus Hallonbergeniin
Ensi keväänä Hallonbergenissä avataan läänin modernein terveyskeskus, jossa lisäksi voidaan ottaa vastaan
kaksinkertainen määrä potilaita nykyiseen verrattuna.
Uusi terveyskeskus, joka avataan vuoden 2015 alkupuolella, on varustettu uusimmalla tekniikalla, kuten itsearviointi, ajantilaus, EKG, diagnostiikka, kamera, jolla voidaan tutkia ihomuutoksia ym. Peruskorjauksen aikana
terveyskeskus toimii väliaikaisissa tiloissa Hallonbergenin keskustassa.

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

spårbilar. Kompass håller torsdagen den 8 maj
klockan 10:00–15:00 ett öppet årsmöte i
Allaktivitetshuset på Sturegatan 10. Under
nationaldagsfirandet på Golfängarna den 6
juni finns också chans att i en utställning lära
mer om spårbilar.
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SPÅRBILAR I SUMPAN? Sundbyberg har
inlett en förstudie för att undersöka förutsättningarna att införa spårbilar i Sundbyberg,
som ett alternativ till att åka vanlig bil. Sundbyberg gick också 2011 med i organisationen
Kompass – Kommuner som prövar att satsa på

Rissnedialogen – nu kör vi!
Hela 1 130 förslag – det blev resultatet av Rissnedialogen, där medborgarna
fick ge sin syn på hur Rissne kan bli en ännu bättre och tryggare plats att
bo på.
– Responsen har varit fantastisk, säger projektledare Filippa Palmgren.
I sju veckors tid har ungefär 750 personer deltagit och gett sina synpunkter, framför allt vid de torgmöten där vi har mött de som bor och arbetar i
Rissne.
Resultatet är det åtgärdsprogram på tio punkter
som följer här nedan. Men även de förslag som
inte genomförs här och nu kommer att finnas
med i den framtida planeringen av stadsdelen.

nelbanan på kvällen. Förvaltaren har också
väktare som patrullerar i området och även
fungerar som störningsjour. Staden jobbar
dessutom på att öka polisnärvaron i Rissne.

1. Rissneambassadörer
Staden kommer att anställa några ungdomar
från området som Rissneambassadörer. Ambassadörerna ska bidra till att stärka gemenskapen
i Rissne och vara en länk mellan ungdomar,
föreningar och andra aktörer i området. Till
exempel kan föreningarna i Rissne stöttas av
ambassadörerna.

4. Stärka Rissne centrum
Hemköp förlänger sina öppettider från första
maj, fler väderskyddade cykelställ ställs upp
vid tunnelbanan och staden gör det möjligt
för matvagnar, så kallade foodtrucks, att stå i
Rissne centrum. Staden jobbar också långsiktigt med att utveckla Rissne centrum med fler
lokaler för kommersiell service, till exempel
butiker och caféer med uteserveringar.

2. Utveckla fritidsgården
Fritidsgården får nya möbler, och kommer att ha öppet både längre och under fler
dagar i veckan. Staden undersöker även
möjligheten att f lytta fritidsgården till
andra lokaler närmare Rissne centrum.
3. Väktare och Tryggve i Rissne
Rissne får en egen Tryggve (väktare från
Securitas) genom kommunens fastighetsbolag Förvaltaren. Du kan ringa 08-706 91 17 om
du till exempel vill ha sällskap hem från tun-

5. Rent och snyggt
För att Rissne ska hållas rent och snyggt kommer fler papperskorgar att sättas upp och renhållning, städning och klottersanering prioriteras. Under sommaren kommer flera av
stadens ungdomar att sommarjobba med att
hålla Rissne rent och snyggt.
 . Bredare gångväg och ny belysning
6
över centrumängen
Den smala gången över centrumängen ska

740 unga sundbybergare har sökt som-

breddas, asfalteras och få belysning. Allt för
att det ska bli lättare att röra sig i Rissne både
dagar och kvällar.
7. Upprustning av Rissne ängar
Rissne ängar ska stärkas och bli en mötesplats för alla åldrar. En grillplats ska byggas
och lekplatsen på Rissne ängar vid Ekovägen
rustas upp och byggs om med äventyrstema.
Lekplatsen kommer att tillgänglighetsanpassas.
8. Belysning på pitchen
Pitchen, den lilla fotbollsplanen vid Rissne IP,
kommer får belysning så att den kan användas
även på kvällarna.
9. En ny basketplan
En ny basketplan ska byggas på den asfalterade
ytan vid Rissne IP. Basketkorgar sätts upp och
linjer målas.
10. Bättre belysning, planteringar och
lekplatser på Förvaltarens gårdar
Stadens fastighetsbolag Förvaltaren kommer
att förbättra belysningen på gårdarna, se över
och fräscha upp planteringarna samt undersöka om det går att ordna fler lekplatser och
grillplatser.

bergs stad för första gången
ett socialt bokslut. Målet är
att lyfta fram och synliggöra
det arbete som staden bedriver inom jämställdhet, barnperspektiv och tillgänglighet.
Genom att redovisa arbetet

marjobb genom kommunen i år – den
högsta siffran hittills. Och alla har fått
en plats, precis som tidigare år.
Sundbybergs stad har erbjudit två
veckors sommarjobb till ungdomar
födda 1996, 1997 och 1998 eller som går
i antingen årskurs nio eller något av de
två första åren på gymnasiet. Jobben
är både på kommunen och hos privata
arbetsgivare, bland annat inom handel
och serviceyrken.
– De arbeten som erbjuds är allt
från traditionella arbeten som parkarbete, äldreomsorg, förskola och skola
till olika butiksjobb, café, restaurang,
idrottsföreningar, fastighetsskötsel, hunddagis med mera, säger stadens sommarjobbskoordinator Linus
Warrenstein.
För många är detta en första kontakt
med arbetslivet och en viktig merit vid
framtida arbetssökande. Samtidigt är
det ett tillfälle för arbetsgivare att hitta
framtida arbetskraft.

Äldrevården testar
robotkatter

– Tack vare Rissnedialogen har vi kunnat lyssna
in de utmaningar och problem som måste få
en lösning, och nu har vi det här åtgärdsprogrammet på tio punkter. Alla förtjänar att vara
trygga i sitt närområde, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).
KRISTER INSULANDER

Socialt bokslut – inte bara
ekonomi
nu presenterar Sundby-
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Alla får sommarjobb…
igen

med de sociala frågorna i ett
särskilt bokslut är förhoppningen att kunskapen ska
öka bland både förtroendevalda och anställda i Sundbybergs stad.
– Att lyfta fram den
sociala dimensionen är sär-

skilt viktigt att tänka på i
en expansiv kommun som
Sundbyberg. Vi har möjlighet
att planera för social hållbarhet för varje dag vi växer,
säger Zandra Bergman,
jämställdhetssamordnare på
Sundbybergs stad.

sundbyberg kommer att delta i en

studie som ska utforska nyttan av
robotkatter inom omsorgen. Det är en
forskare vid Mälardalens vårdskola som
utför studien och totalt ska 40 katter
testas under 12 veckor. I Sundbyberg ska
två katter testas på ett gruppboende för
funktionsnedsatta. Katterna är gjorda i
gummi med en limpformad kropp och
ett tvättbart skinn som ger katten dess
form och karaktär. Inuti roboten finns
sensorer som gör att katten kan jama.
Stryker man den över pälsen upprepade gånger sätter den igång att spinna.
Tanken är att robotkatten ska kunna ge
sällskap åt de boende, öka trivseln och
vara rogivande.
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Det händer
i maj
7 maj: Te-dans

Te-dans för seniorer i Allaktivitetshuset, Sturegatan 19, onsdagen den
7 maj klockan 15:00-17:00. Vi bjuder
på medryckande och dansvänlig
musik från 40-, 50- och 60-talet.
Inträde 50 kronor, kassan öppnar
14:30. I priset ingår smörgås, scones,
bakverk, kaffe och te.

11 maj: Ursviksdagen

Ingen rädder för Vargen
”Vad mycket ni har hunnit
uträtta på bara ett år.”
Den reaktionen får ofta personalen på förskolan Vargen
i Storskogen. En av dessa är
Anette Wallner, som sökte sig
till den nyöppnade förskolan
eftersom hon lockades av skolans filosofi.
Men kommunen behöver
fler som Anette.
I januari 2013 öppnade den nybyggda förskolan
Vargen i Storskogen. Här finns plats för över 150
barn, i en byggnad som har den högsta miljöklassningen ”GULD”. Allt är byggt i naturmaterial och
på taket finns solceller.
En av de många behöriga förskollärarna på
Vargen är Anette Wallner, som har 35 års yrkeserfarenhet som utbildad förskollärare.

– Jag arbetade på en förskoleenhet i Järfälla med
olika uppdrag i 25 år och vidareutbildade mig
samtidigt till pedagogisk handledare, säger hon.
Sedan jobbade jag några år i Stockholms stad, då
jag läste att Sundbyberg skulle öppna en ny förskola i Storskogen.
Reggio Emilia regerar på Vargen
Att Anette bestämde sig för att höra av sig till den
nya förskolan beror inte i första hand på att hon
själv är sundbybergare – hon bor med sin familj i
Duvbo – utan på förskolans pedagogik.
– Vargen arbetar projektinriktat efter Reggio
Emilia-filosofin. Den bygger på att både barn, föräldrar och pedagoger är delaktiga i arbetet. Vi
lär oss hela tiden av barnen och låter deras egna
intressen styra projekten. Det innebär att vi inte
vet vart ett projekt ska ta vägen, men utifrån barnens intressen ger vi dem nya utmaningar. Det
gör det lättare att tillvarata barnens nyfikenhet,
intressen och tankar.
Barnens tankar, utforskande och lärande synliggör personalen genom en pedagogisk dokumentation, som är ett förhållningssätt för att utveckla verksamheten utifrån barnens behov. På så vis stärker
pedagogerna barnens självkänsla, lärandet av varandra och förmågan att uttrycka sig, menar Anette.

– Jag ville verkligen arbeta med Reggio Emilia-filosofin, och i en ny verksamhet finns det förstås både
möjligheter och utmaningar. Och jag upplever att
jag har kunnat påverka utvecklingen på Vargen.
Ledningen lyssnar och det finns en samsyn som
gör att vi kan göra framsteg och lära av varandra.
Förskolan Vargen har fått många positiva reaktioner från föräldrarna – både för pedagogiken
och för att så många som hälften av personalen
är utbildade förskollärare. Idag saknas nämligen
4 000 förskollärare i Stockholms län, främst på
grund av stora pensionsavgångar och ökad inflyttning till regionen. Och om sex år kommer det att
saknas dubbelt så många i ländet. I Sundbyberg,
som växer snabbast av alla kommuner, har man
dock lyckats höja andelen utbildade förskollärare
från 47 till 48 procent.
– Vi är glada att det går framåt trots den hårda
konkurrensen om utbildad personal. Vårt mål är
att minst hälften av all förskolepersonal ska vara
utbildade förskollärare, säger kommunstyrelsens
ordförande Jonas Nygren (S).

Naturvård med häst och vagn
Nej, arbetshästarnas tid är inte förbi. I april gallrade
kommunen träd i Igelbäckens naturreservat – och man
gjorde det med hjälp av häst och vagn.
– Hästar är skonsammare mot det känsliga området
än traktorer, säger Ylva Kjellin, landskapsarkitekt på
Sundbybergs stad.

Mitt i Igelbäckens naturreservat ligger Nötbacken, som av många
betraktas som en av de vackraste platserna i hela Sundbyberg.
– Nötbacken är en hassellund med en rik flora. På våren
blommar här bland annat vitsippa, blåsippa, liljekonvalj, gullviva och harsyra, säger Ylva Kjellin.
Men framför allt finns här hassel, en mångstammig buske
som i sällsynta fall kan vara trädformad.

Förskolläraren Anette
Wallner har 35 års yrkeserfarenhet och sökte sig till
Sundbyberg när förskolan
Vargen startade 2013.

– Nötbackens växter kräver ljus, annars riskerar till exempel
blåsipporna att försvinna. Och området har inte gallrats sedan
naturreservatet inrättades.
I april gick därför en trädvårdsspecialist in och gallrade bort
aspar och granar, som annars riskerade att ta över Nötbacken.
– De gallrade även bort en del hasselbuskar. De nedhuggna
träden drogs sedan ut med häst och vagn, vilket är det sätt som
gör minst åverkan på naturen.
Runt Nötbacken finns en kilometerlång tillgänglighetsslinga,
som invigdes förra våren. Slingan har iordningställts för att
öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar
och gallrades vid samma tillfälle.

KRISTER INSULANDER

Den 11 maj klockan 11:00–14:00
är det dags igen för Ursviksdagen,
som bjuder på roliga aktiviteter
och trevligt umgänge för stora och
små. Du får tillfälle att lära känna
stadsdelen och stifta bekantskap
med byggherrar, Sundbybergs
stad, föreningar och företag. Här
kan du som bott i Ursvik ett tag, är
nyinflyttad eller blivande Ursviksbo
träffa andra över en kopp kaffe eller
något att äta. Dessutom bjuds på
tips om både trädgård och byggen,
konstguidning, loppis, underhållning,
pyssel och trädgårdsskola för barn.
Ursviksdagen hålls på det område
där Försvarets forskningsanstalt
tidigare höll till, den så kallade
FOI-kullen. Detta är sista chansen
att se området, där det nu ska
byggas bostäder. Adress:
Oxenstiernas allé/Ursviks allé. Mer
information och vägbeskrivning
www.ursvik.se.

19 maj: Cykelkurs för
vuxna

Nu startar de populära cykel
kurserna dit alla är välkomna.
Kursen består av sex tillfällen där
det ingår övningar med cykel,
spinning inomhus, cykling utomhus
och en teoridel. Den innefattar
cykelns utrustning, att visa tecken,
trafikmärken och trafikregler. Cykel
och hjälm finns att låna. Hålls i
stadshuset, Hallonbergen, och
startar 19 maj klockan 15:30–17:30.
Pris: 200 kronor.

10 maj: Barnteater

En apa som fått nog och en leopard
som tappat en älskad fläck. Är
den stulen eller har den rymt?
Leoparden ger sig ut på jakt och
snart är hela djungeln full av
fläckletande djur av alla möjliga
slag. Barnteatern ”Leoparden
som tappade en fläck” visas på
Kulturcentrum, Hallonbergen
centrum, lördagen den 10 maj
klockan 12:00. Ålder från 3 år.
Biljetter 40 kronor bokas på www.
sundbyberg.se.

IGELBÄCKENS NATURRESERVAT
Igelbäcken är ett vattendrag som förbinder Säbysjön i Järfälla med havsviken Edsviken vid Ulriksdals slott och avvattnar södra delarna av Järvafältet. Igelbäckens dalgång utgör
en grön kil, som skiljer stadsdelarna Kista, Husby och Akalla
från Ursvik, Rinkeby och Tensta. Bäcken utgör ett markant
inslag i Ulriksdals slottspark.
Igelbäcken är speciellt känd för den sällsynta fiskarten
grönling. När den upptäcktes av Naturhistoriska Riksmuseet
i slutet av 1985 föddes tanken på att bilda ett naturreservat
kring bäcken. Åren 2004-2005 blev tankarna verklighet, då
Igelbäckens naturreservat bildades i Solna och Sundbybergs
kommuner.

