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FRÅGA EN POLITIKER: HUR FIRAR DU NATIONALDAGEN?

Om knappt två
veckor är det dags
för nationaldagen,
hur firar du den?

annika hirvonen (mp)

bertjagerby (v)

henrik persson (fp)

hiwet hagos (s)

Jag ska fira på Golfängarna. Där ska jag
prata med människor
om vilken framtid vi vill
ha för Sverige.

Jag firar på Golfängarna tillsammans med
tusentals andra. Jag ska
stå i Vänsterpartiets tält,
prata politik med folk
och lyssna på Jonas Sjöstedts tal. Hoppas solen
skiner.

En härlig tid på året att
ha picknick med familjen i ett förhoppningsvis bra väder. I år missar
jag firandet på Golfängarna, då jag ska delta
i en seglingstävling i
Stockholms skärgård.

Jag åker till Norge för att
fira bröllop i år, annars
brukar jag vara med på
stadens nationaldagsfirande på Golfängarna.
Stämningen är fantastisk,
evenemangen bra och
miljön är vacker.
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Ny förskola
öppnar i Ör

i höst öppnar den nya förskolan
FOTO: FREDRIK JANSSON

Sveriges största nationaldagsfirande?
Någon officiell statistik finns inte, men nationaldagsfesten på
Golfängarna ligger bra till med runt 35 000 besökare varje år.
I år är det tioårsjubileum och utbudet är bredare än någonsin,
med artister som Alcazar, Yohio, Hep Stars och Mora Träsk.
När Sundbybergs stad bjuder på fest på Golfängarna den 6 juni kommer folk från långt
utanför Sundbybergs gränser, och inget tyder
på att det blir någon skillnad i år. Festligheterna börjar klockan tolv med välkomnande
musik av Sundbybergs musikskola och scenprogrammet pågår fram till 19:00.
– På programmet finns många roliga
gratis-aktiviteter för barnen, till exempel
ansiktsmålning, hoppborg, klättervägg och
hage med lamm. Nationaldagsfirandet har
blivit en populär tradition för hela familjen,
säger Cecilia Moreno, projektledare i Sundbybergs stad. Detta avspeglar sig inte minst i

artistutbudet, som spänner från Mora Träsk
till Hep Stars. Men det blir även lokala uppträdanden, bland annat av ungdomar från
Aggregat.
– Kvällens toppnummer är nog ändå Alcazar,
som säkert kommer att bjuda på en bra show.
Men även Yohio har många fans bland våra
besökare, säger Cecilia Moreno.
Nya svenska medborgare hälsas som vanligt
välkomna och Årets sundbybergare koras. Ett
femtiotal företag och organisationer ställer ut
i tält, Grand Garbo står för restaurangen, tivoli finns på plats och en mängd aktiviteter äger
rum hela dagen.

Det här händer på stora scenen
12.00 Medium Rare Band från Sundbybergs 		
musikskola
12.30 Skördegillet
13.00 Invigning av kommunfullmäktiges
ordförande Christina Fjellström
Nationalsång med Melker Belfrage och 		
Elvira Montes
13.10 Sång, rap, musik och dans med barn och 		
ungdomar från Sundbybergs musikskola, 		
dansstudio och Aggregat
14.00 Mora Träsk
15.00 Hep Stars
16.00 Nya svenska medborgare hälsas väl-		
komna av kommunstyrelsens ordförande 		
Jonas Nygren. Nationalsång.
Årets sundbybergare koras
17.00 Aggregat – dans med Zyka Yosakoi
17.10 Yohio
17.30 Stage Academy med Albin & Ambition 17
18.00 Sundbybergs Dansstudio
18.15 Alcazar

Nya parkeringsavgifter 1 maj
Första maj ändrades avgifterna för felparkering och
boendeparkering i Sundbyberg. Boendeparkering
kostar oförändrat 300 kronor per månad men tidigare rabatt för tertialbetalning är nu borttagen. Att
felparkera ett fordon kostar efter ändringen 1 000,

600 respektive 450 kronor beroende på typ av felparkering. Dyrast är det att parkera på platser där
det är förbjudet att stanna, där fordonet hindrar trafiken eller om fordonet står trafikfarligt. Läs mer på
Sundbyberg.se.
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Brett utbud när nationaldagsfesten fyller 10

Blåklockan i Ör med plats för 160
barn, fördelade på åtta avdelningar. Då flyttar barnen, som
idag går till tillfälliga lokaler vid
rackethallen, över till den nya
förskolan.
Arbetet med Blåklockan pågår
fram till skolstarten i höst. Fram
till dess är framkomligheten
begränsad och en del bullerstörningar kan förekomma. Kommunen har dragit tillfälliga gångvägar runt området under våren
och sommaren, då trädgården
och lekutrustningen byggs på
plats.

Swedbanks vd Michael Wolf klipper
band tillsammans med Emelie Smidt,
en av bankens kunder.

Swedbank har
flyttat in

den 20 maj invigdes Swedbanks

nya huvudkontor på Landsvägen 40 efter tre års planering
och intensivt byggande. Vid
invigningen deltog ett hundratal
gäster från bland andra Swedbank, fastighetsföretaget Humlegården och Sundbybergs stad.
– Jag är glad över det goda
samarbetet med Swedbank fram
till idag och vi hoppas på en bra
fortsättning. När de nu flyttar in
kommer 2 700 nya arbetsplatser till Sundbyberg. Det innebär
ett stort lyft för staden, både för
service och handel, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas
Nygren (S).
Den 28 maj gick flyttlasset
för Swedbanks medarbetare
från Brunkebergstorg till
Sundbyberg.
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NU ÖVER 43 000 INVÅNARE.
Sundbyberg växer snabbast i landet.
Från årsskiftet till april i år har
Sundbybergs befolkning ökat med
374 personer. Därmed passerades
befolkningssiffran 43 000 invånare.

POPULÄR URSVIKSDAG. Cirka 1 000 besökare kom
till Ursviksdagen, som lockade både boende och andra
som ville bekanta sig med området. Där tog de del av
de senaste planerna för områdets utbyggnad och
bostadsutbud. Dagen innehöll också dans- och musikunderhållning, trädgårdsskola, ponnyridning och
mycket mer.

utvecklingen av Ursviks västra delar fort-

sätter och nu har medborgarna åter chansen att lämna sina synpunkter. Om stadsbyggnads- och miljönämnden godkänner
förslaget kommer det att presenteras på
samråd under juni–augusti.
– I augusti kommer vi också att hålla
samrådsmöten och planerar en promenad i området där vi visar de viktigaste
beståndsdelarna i den nya stadsdelen. Man
får en helt annan känsla för området när
man är på plats, säger planarkitekt Sara
Johansson, som arbetar med programområdet tillsammans med planarkitekt
Anneli Eskilsson.
Ursviks västra delar domineras av flerfamiljshus på mellan tre och sju våningar
– både bostadsrätter och hyresrätter. Det
finns också förslag på enstaka hus med upp
emot 16 våningar samt stadsradhus på två
till tre våningar. Husen får högre fasader
mot de trafikerade gatorna och lägre mot
gränderna. Totalt planeras för cirka 3 500
lägenheter i området.
Den nya stadsdelen får både tvärbana
och torg, och får mer av en stadskänsla än
övriga Ursvik. Här kommer att finnas plats
för kommunal service, butiker, lekplatser
och förbindelser med både Miloområdet
och Rinkeby.
Läs mer om utvecklingen av området och
om samrådet på www.ursvik.se

Stadskänsla i västra Ursvik

Infoträff om ekonomiskt
bistånd varje tisdag
sedan april anordnar två handläggare på

ekonomiskt bistånd öppna informationsträffar i stadshuset. Träffarna återkommer
varje tisdag. Besökaren behöver inte förboka, alla är välkomna.
Träffarna är öppna för Sundbybergare
som önskar allmän information om ekonomiskt bistånd eller behöver vägledning, råd
och stöd för att ta sig ur en svår situation.
Träffarna hålls i stadshuset på tisdagar
mellan klockan 13.00 och 15.00. Den som
vill delta tar sig till stadshusets reception
och blir där hämtad tillsammans med andra
besökare till träffen. Besökaren kan bland
annat få hjälp med att ansöka om försörjningsstöd, överklaga myndighetsbeslut
och få upplysningar om vänte-tider, andra
bidrag etcetera.
– Sedan vi startade har många sundbybergare hittat till träffarna och fått hjälp.
Vi får mycket positiv respons från dem som
kommer. Några återkommer och får hjälp
med olika frågor, säger Ugur Yilmaz, en av
handläggarna.
Tanken är att träffarna ska bidra till att
minska väntetiden för besökarna och att
den som befinner sig i trångmål ska ta
hjälp. Ingen fråga är för liten, ingen är för
stor.

»

Det finns ett
stort intresse
hos både föräldrar, elever
och lärare att
få vara informerade och
delaktiga i
arbetet.

Dialog receptet för
Sveriges bästa skola
Sundbyberg ska bli Sveriges bästa skolkommun
2020. För att lyckas med detta har en parlamentarisk skolgrupp arbetat under våren med att ta
fram en målbild för grundskolorna i Sundbyberg.
I gruppen har samtliga partier deltagit, med
syfte att utveckla skolan och förbättra elevernas
resultat. Och nu ska målbilden bli verklighet.
– 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, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.
Förvaltningen genomförde dialogmöten i mars – bland
annat fyra träffar där alla som har barn i kommunal förskola
eller grundskola bjöds in. De har också träffat elever, lärare
och rektorer. Materialet har redovisats för politikerna i den
parlamentariska gruppen, som haft det som underlag för den

Samarbete och goda relationer skapar bra förutsättningar för skolarbetet.

framtagna målbilden. Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, som nu har gett förvaltningen i uppdrag att verkställa
målbilden och att regelbundet återkoppla till politikerna.
– Det har varit ett intressant och roligt arbete, och det ska bli
minst lika kul att ta det vidare. Grundtanken – att långsiktigt
arbeta med en bred uppslutning – är något som alla uppskattar. Vi har också konstaterat att det finns ett stort intresse hos
både föräldrar, elever och lärare att få vara informerade och
delaktiga i arbetet. Så vi kommer att lägga mycket energi på
kommunikation under det fortsatta arbetet, säger Svante Tolf.
– Sundbybergs skolor har en positiv resultatutveckling men
det räcker inte, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas
Nygren (S). Skolan är det viktigaste vi har. Jag tror på att samsyn
och samarbete är viktigt för att förbättra våra skolor, det var
därför jag tog initiativ till den parlamentariska skolgruppen.
– Situationen i skolan i Sundbyberg är bra på några områden
och på några områden behövs stora förändringar. Därför är
det bra att vi nu är överens om övergripande mål för skolan –
en klar förbättring mot hur läget är idag. Framöver skulle jag
gärna se att vi även sätter tydliga mål när det gäller skolans
kunskapskrav, säger Morgan Lindqvist (M).
KRISTER INSULANDER

Ruotsin paras koulu vuorovaikutuksen ansiosta
Sundbyberg – Ruotsin paras koulukunta vuonna
2020. Saavuttaaksemme tämän tavoitteen olemme
ottaneet avuksemme parlamentaarisen koulutyöryhmän,
joka on kevään aikana laatinut tavoitteet Sundbybergin
peruskouluille. Kaikki puolueet ovat ottaneet osaa koulun
kehittämiseen ja oppilaiden tulosten parantamiseen. Nyt
haluamme toteuttaa asetetut tavoitteet.
Sundbybergin lapsi- ja koulutushallinto järjesti maaliskuussa dialogikokouksia ja muun muassa neljä tapaamista,

joiden kohderyhmänä olivat kaikki vanhemmat, joilla oli
lapsia kunnan esikouluissa tai peruskouluissa. Aineisto on
toimitettu parlamentaarisen työryhmän poliitikoille, jotka
pyrkivät toteuttamaan asetetut tavoitteet sen pohjalta.
Raportti on toimitettu kunnanhallitukselle ja koulu- ja
koulutushallinto on saanut tehtäväkseen tavoitekuvan
toteuttamisen ja palautteen antamisen poliitikoille säännöllisin väliajoin.

Rissnedialogen – första punkten redan klar
Bredare gångväg och ny belysning över centrumängen – första
punkten från Rissnedialogen är redan klar.
Rissnedialogen resulterade i ett 10-punktsprogram för ett bättre
Rissne. Och nu pågår arbetet för att punkterna ska bli verklighet.
Gångvägen över ängen i Rissne centrum, som är en viktig
länk för gående mellan Rissne centrum och bostaden på Lavettvägen och Pjäsbacken, har förbättrats. Den har blivit bredare,
asfalterats och försetts med belysning. Flera förslag kring just
detta lämnades in under Rissnedialogen. Detta är bara ett

exempel på fördelarna med att medborgarna, som kan sitt
område och vet vad som saknas, är involverade i planeringen.
Arbetet pågår med alla programmets punkter, till exempel har nya papperskorgar satts upp och fler kommer under
sommaren. Då kommer också nya cykelställ att sättas upp
vid tunnelbanan.
Klistermärken och skyltar kommer att sättas upp på de ställen i Rissne där åtgärder har utförts till följd av dialogen, så
håll utkik!
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Planerna för Ursvik
fortsätter att ta form
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LEKPLATS I STENBROTTSPARKEN. Den 21
maj invigdes en ombyggd och nyrustad lekplats i Stenbrottsparken. För de yngre barnen
har lekplatsen fått en generös sandlåda,
gungor, rutschkana och en karusell. Där finns
också ett litet hus för rollekar. För de äldre
barnen finns en utmanande klätterställning att

ta sig igenom utan att nudda marken. Parken
har utformats så att den är tillgänglig; det går
att nå de flesta lekredskapen med rullstol.
Hitta hit: Parken ligger längs Tulegatan i
korsningen Stenbrottsgatan-Furuvägen i
Tulemarken.
Upptäck en liten
fin pärla till park!
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Nytt löpspår längs
Lötsjön

i sommar anlägger Sundbyberg ett nytt

Toppen – Toppstugan byggs
Sedan 2007 har olika förslag diskuterats om
vad som ska byggas i Toppstugeparken, som är
Hallonbergens högsta punkt med utsikt över
stora delar av Sundbyberg. Tidigare fanns här
en föreningslokal, Toppstugan, som revs på
grund av fuktskador.
– Under PARK LEK-projektet har Toppstugan ofta dykt upp på agendan. Den har varit
en efterlängtad mötesplats, och förra vårens
fokusgrupper har därför jobbat med idéer kring
färg, form och olika modeller på en ny toppstuga, säger Helena Dunberg.

Nu håller ritningarna på att tas fram, och så
snart det är klart med bygglov kommer Förvaltaren att börja bygga den nya stugan.
Mötesplats
– Toppstugan blir en mötesplats som kommer
att kunna användas av både föreningar, skolor, förskolor och privatpersoner. Här kan man
ha kalas eller andra aktiviteter, och i parken
utanför finns det plats att grilla. Det innebär
att Toppstugeparken nu kan användas av sundbybergarna året runt.

Så här såg den gamla
Toppstugan ut, som
revs 2008. Nu bygger
Förvaltaren en ny, finare
toppstuga.

Den nya Toppstugan blir cirka 85 kvadratmeter och innehåller bland annat ett större
samlingsrum, kök och toaletter. Vägen som
leder upp till Toppstugan kommer att tillgänglighetsanpassas. Parken närmast Toppstugan
rustas också upp med nya grillplatser, bänkar,
dansbana samt nya träd och buskar.
Ägs av Förvaltaren
Stugan ägs av Förvaltaren och hyrs av kulturoch fritidsförvaltningen på Sundbybergs stad.
Både staden och Förvaltaren hyllar det gemensamma projektet.
– Det känns kul att vi redan inom ett par
månader börjar bygga och uppfyller medborgarnas önskemål om en toppstuga, säger Caroline Cerbach, projektledare på Förvaltaren.
TEXT: KRISTER INSULANDER

Sundbyberg – en cykelstad
Cykelvägar, föreläsningar, hyrcyklar,
cykelparkeringar och mycket mera.
Sundbybergs stad gör under våren en
storsatsning för att få fler sundbybergare att ta cykeln.
– Att cykla ligger rätt i tiden – det är
bra för hälsan samtidigt som det blir
lättare för sundbybergarna att ta sig
fram, säger trafikplanerare Axel Nelstrand.
I slutet av april höll Sundbybergs stad en
välbesökt minimässa i det nya allaktivitetshuset, om ”att välja cykeln – för hälsan och
klimatet”. På plats fanns bland andra representanter för Cykelfrämjandet, forskare
och en idrottspsykologisk rådgivare. Och
Axel Nelstrand presenterade Sundbybergs
cykelplan:
– Planen innehåller många olika åtgär-

der, som tillsammans gör Sundbyberg till
en bättre cykelstad. Vi har hundra lånecyklar på fem olika platser i Sundbyberg, vi har
byggt flera hundra cykelparkeringar där
man lätt kan låsa fast cykeln och vi håller
cykelkurser för vuxna som vill lära sig att
cykla.
Kommunen mäter också hur många cyklar som passerar på tre platser i staden, och
har byggt flera nya cykelvägar de senaste
åren, bland annat från Stora Ursvik till Kista.
– Förutom folkhälsoargumenten så är
cykelvägar också ett relativt billigt sätt att
lösa sundbybergarnas transportbehov. Att
bygga nya bilvägar kräver betydligt större
resurser, säger Axel Nelstrand.
Han poängterar dock att det inte räcker
med att Sundbyberg skapar en bra trafikmiljö för cyklister.
– Om grannkommunen har dåliga cykel-

vägar är vi ju begränsade till det lokala.
Därför är det jättebra att vi har ett regionalt samarbete med övriga kommuner, Trafikverket och länsstyrelsen, för att ta fram
regionala cykelstråk så att man även kan
cykla mellan kommunerna på ett enkelt
och säkert sätt.
– Sundbyberg ska ligga i framkant när
det kommer till miljöarbete och folkhälsoarbete, så med den här ambitiösa cykelsatsningen slår vi två flugor i en smäll. Eftersom cykeln har en försumbar påverkan på
miljön och många använder cykeln som ett
vardagsalternativ till bilen ska vi beslutsfattare såklart uppmuntra och förenkla
användandet av cyklar. Bättre folkhälsa
och mer miljövänliga transporter innebär
stora samhällsekonomiska vinster, säger Jan
Jogell (S), ordförande i stadsbyggnads- och
miljönämnden.
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Äntligen – nu får Hallonbergen sin nya toppstuga. Redan i slutet av året är
det tänkt att den ska vara vara färdig och tillgänglig för allmänheten.
– Detta är ett av många förslag från medborgardialogen PARK LEK PARLAMENT som nu blir verklighet, säger projektsekreterare Helena Dunberg.

löpspår. Banan kommer att gå längs
Lötsjön vidare bort mot Råstasjön och
tillbaka. Spåret läggs på den stig som
redan finns bredvid de asfalterade gångvägarna och som används idag.
Samtidigt kommer man att bredda och
lägga grus på den smala stig som löper
över gräsmattan på Golfängarna. På
Golfängarna bakom Dimslöjan kommer
också ett utegym att anläggas. Vilka
redskap det ska bli är inte bestämt
ännu, men klart är att det blir ett
modernt gym som smälter väl in i
omgivningen. Spåret och gymmet
beräknas stå klart i mitten av augusti.

Parklek, talkshow
och minibibliotek
i Marabouparken i
sommar
i sommar blir det full fart i Marabou-

parken ända fram till den 7 september.
”Uppehåll” kallas det sommarprogram,
som konsthallen arrangerar.
I Marabouparken har konstnären
Kerstin Bergendal gestaltat en parklek
som avslut på det fyraåriga projektet PARK LEK i Hallonbergen. Den nya
parkleken blir Uppehållsprogrammets
sambandscentral, bemannad med personal, information, kartor och audioguider under juli och augusti när konsthallen är stängd.
– I parkleken kommer konsthallens
pedagogiska verksamhet Monsterklubben att husera, liksom fjolårets Minibibliotek, där parkens besökare kan låna
med sig en bok och ställa tillbaka den
när de är klara. Minibiblioteket har samma öppettider som utställningen i parken, det vill säga mellan 10.00 och 15.00
och stängt vid regn, säger Niki Kralli,
kommunikatör på Marabouparken.
Varje onsdag i juni äger talkshowen
Red Alert! En talkshow vid katastrofens
rand rum på scenen i Marabouparken.
Tillsammans med olika kändisgäster
experimenterar performancekonstnären
Olof Olsson med talkshowformatet.
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Det händer
i juni
Michael Willumsen
på Galleri UNG
under maj månad och fram till 11

juni pågår en utställning på Galleri UNG med bilder av Michael
Willumsen, född 1990. Han är den
första av Aggregats unga besökare att ställa ut på det nya galleriet.
Michael började måla sista året
på gymnasiet och förstod genast
att detta var vad han vill göra med
sitt liv. Sedan dess har han utvecklat sitt skapande och blandar olika
tekniker som måleri, fotografi och
collage. Själv beskriver han sin
konst som expressiv och mångtydig, utförd med kraftfulla penseldrag och sprayfärgseffekter.
Galleri UNG är ett barn- och
ungdomsgalleri på Kulturcentrum
i Hallonbergen centrum, 1 tr.
Öppettider: måndag–torsdag
10.00–21.00, fredag 10.00–16.30.

Vilken roll har
idrotten i framtidens
Sundbyberg?
ställ frågor till politiker om
idrott i sundbyberg! Tisdagen

Nu ska 12 000 sommarblommor planteras

Första veckan i april börjar vårjobbet för Sundbybergs trädgårdsmästare. Frön sås, dahlior återupplivas och blommor drivs upp. Till midsommar
ska allt vara klart.
– Totalt ska 12 000 sommarblommor planteras.
Så snart risken för frost är över börjar utplanteringen, berättar Krister Melander.
– Det är ett kul jobb och vi får mycket uppskattning. Vi börjar i slutet av maj till i början
av juni. Det tar cirka två veckor att få ut allt. Till
midsommar ska vi vara klara – det är tradition.
Du har väl inte missat alla färgglada vårplanteringar runt om i Sundbyberg? Temat för i år har
inspirerats av Sundbybergs historia: epoker, söt-

saker och musik. Färgerna har valts för att passa
planteringarnas omgivning: husfasader och områdenas karaktär. Sommarens blomprakt fortsätter
i samma stil.
– Det blir starka färger i år. Temat är godis
och kontraster. Sedan anknyter vi till parken som
planteringen ligger i. Till exempel planterar vi
solrosor i Solparken, säger landskapsarkitekt
Maria Poutamo, som ligger bakom sommararrangemangen.
Färg och kontrast
Krister visar runt i de prunkande växthusen på
Ekbacken.
– Det är mycket färg och mycket kontrast. Godsaker har ju en koppling till Marabouparken, säger
han och pekar ut solrosor, tagetes, petunior och
olika sorters gräs.
– Åh, titta här har en svartöga slagit ut!
Det märks att Krister och hans kollegor trivs
på jobbet.
– Visst är det fantastiskt här? Tänk att få förena jobb med hobby, säger arbetskamraten Catarina Nordahl, som är i full färd med att plantera
dahlior.
Blommor i all ära. När Krister ombeds peka
ut en favorit visar han bladväxter i olika gröna
nyanser.
– Det blir så fina kontraster med de mörkgröna
bladen mot de ljusgröna.
Ute blåser friska vårvindar, inne i växthusen
är det varmt och lugnt. Krister berättar att det är

Lilla Alby skola byggs om
nu har nybyggnaden av Lilla Alby

skola dragits igång. Till höstterminen
2015 planeras den nya femvåningsbyggnaden stå klar längs Humblegatan 19-21. Direkt efter skolavslutningen påbörjas även renoveringen
av de befintliga lokalerna, och års-

skiftet 2015-2016 ska allt vara färdigt.
Då kan Lilla Alby skola ta emot 420
elever från förskoleklass upp till årskurs 6.
– Den nya byggnaden får matsal
med tillagningskök, klassrum och ett
teknikplan. Den kommer att länkas

minst tjugo grader varmt här inne året runt. Både
växter och trädgårdsmästare mår bra i värmen.
Överallt tittar det upp gröna skott och knoppar.
Totalt jobbar cirka 20 personer med att ta hand
om utemiljön i Sundbyberg. Ett parklag är stationerat i Rissne och ett i Ekbacken. Parklagen arbetar med drift och underhåll av kommunens torg,
parker och naturområden. I arbetsuppgifterna
ingår förutom skötsel av planteringar, gräsklippning och trädvård även renhållning.
– Det är verkligen omväxlande. Jag är mest
intresserad av allt som har med blommor och
träd att göra. Ogräsrensning och renhållning är
inte lika kul.
Krister blandar högt med lågt. Ena dagen är
han högt upp bland trädtopparna i en skylift och
beskär eller fäller träd, andra dagar håller han sig
på marken och rensar rabatter från ogräs.
Krister bor i gamla Ursvik och har jobbat med
Sundbybergs utemiljö i 27 år – men han är ändå
inte den som varit på plats längst. Personalomsättningen är låg. Kollegan Peter i Rissne är uppe i 40
år och de stora bläckfiskformade agave-träden har
hängt med i 60. Varje vinter åker de in i växthuset
och varje vår kommer de ut och förhöjer en park
eller ett torg. Även fuchsiaträden med sina utsökta
lila och rosa blommor övervintrar i växthuset. De
har hängt med i cirka 30 år.
– Träden är en tradition. Många återkommer
till samma ställe. Sundbybergarna gillar sina
blommor.

ihop med den befintliga skolan och
gymnastiksalen med en glasad länkbyggnad, säger Jenny Skagstedt vid
projektenheten i Sundbybergs stad.
Den befintliga byggnaden fräschas
upp och gymnastikbyggnaden förses
med en hiss. Kök och matsal byggs
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om till klassrum, skolgården rustas
upp och bollplanen byggs om till en
multiplan på 20 gånger 40 meter.
Upprustningen sker i samråd med
skolans personal och utförs främst
under sommarloven för att inte störa
skolverksamheten.

den 10 juni mellan klockan 18:30
och 21:00 debatteras idrottens
roll. Det är Sundbybergs idrottsallians, som har bjudit in partierna i
kommunfullmäktige till en idrottspolitisk debatt där åhörarna kan
ställa frågor till de folkvalda.
Partierna inleder med fem minuter
var. Därefter följer en debatt kring
olika idrottsfrågor. Utöver partierna
bjuds även idrottsföreningar och
allmänhet till debatten.
Plats: Biblioteket i Signalfabriken,
Esplanaden 10, Sundbyberg
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Snart har de färgglada vårlökarna blommat över i kommunens parker, rondeller och
torg. I växthuset står sommarblommorna på tillväxt. Till
midsommar ska Sundbyberg
kläs i sommarskrud. Vi har träffat trädgårdsmästare Krister
Melander, som jobbat i Sundbybergs parker i 27 år.

Krister Melander har växthusen på Ekbacken fulla av sommarblommor, som ska planteras ut i Sundbyberg.

Simhallens årskort
förlängs på grund av
ombyggnaden
Simhallen genomgår en om- och
tillbyggnad och stängs från 2 juni
då arbetet ska slutföras.
Ombyggnaden beräknas vara klar i
början av 2015 då simhallen öppnas
igen. Den som har årskort får sitt
kort ”fryst” från 1 juni 2014 till 31
mars 2015. Månadskostnaden för
kortet blir oförändrat under 2015.
Från 2016 gäller nya priser.
Uimahalli suljetaan
2.6 lähtien uudistus- ja
laajennustöiden johdosta.
Remontin arvioidaan olevan
valmis ensi vuoden alussa,
jolloin uimahalli jälleen avaa
ovensa. Vuosikorttien voimassaoloaika lykätään 1.6.2014
- 31.3.2015 välisenä aikana.
Vuosikortin kuukausiveloitus
ei muutu vuoden 2015 aikana.
Uimahallin hinnasto muuttuu
2016.

