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 FRÅGA EN POLITIKER:  VAD SKA DU GÖRA PÅ DIN LEDIGHET I SOMMAR?

mattias lönnqvist (fp) 
Jag sparar större delen av 
min semester till valrörel-
sen, så jag kommer enbart 
ta ut en vecka under som-
maren. Den veckan tänkte 
jag använda till avkoppling 
hemma i Rissne.

www.facebook.se /sundbyberg

Ylva Wastesson har arbetat på Sundbybergs 
IK i drygt tio år och lärt känna många vuxna 
och barn i Sundbyberg. Och hon tror att det 
har bidragit till att hon fått utmärkelsen Årets 
sundbybergare

– Det kom helt oförberett, jag har inte ens 
tänkt tanken att jag skulle få den här utmärkel-
sen. Men som kanslist har jag fått fin kontakt 
med många sundbybergare under åren. 

I motiveringen står vidare: ”Hon är en idé-
spruta som engagerat driver frågor för att idrot-
ten ska vara inkluderande och att alla ska erbju-
das en möjlighet att delta. Hon är spindeln i 
nätet och ansiktet utåt för Sundbybergs största 

idrottsklubb, Sundbybergs IK. En förebild för 
många i vår stad.”

– Jag är uppfostrad i en idrottsrörelse där 
man fick jobba själv för att få in pengar för att 
till exempel kunna åka på läger. Det innebar att 
alla hade råd att vara med på aktiviteterna, och 
det är lika viktigt idag. Alla barn måste ha möj-
lighet att delta.

Men begreppet ”inkluderande” innebar inte 
bara att alla ska ha råd – det innefattar även 
saker som ålder, kön, sexuell läggning och even-
tuella funktionshinder.

– Sedan flera år driver vi ett projekt för funk-
tionshindrade, som alla ska få chansen att prova 

på sin idrott och vi arrangerar även tävlingar.
Ylva beskrivs som en idéspruta, och ligger 

bland annat bakom Bamsegympan, som vän-
der sig till barn i åldern 3–6 år.

– Föräldrar har i många år ringt till kansliet 
och efterfrågat aktiviteter som barn kan göra 
i grupp. Då fick jag idén till rörelsegympa till 
musik. Idag har vi sex grupper, som fem ton-
årstjejer håller i.

Ylva har själv spelat både basket och fotboll 
när hon var yngre, och hennes 24-årige son spe-
lar fortfarande fotboll i Sundbybergs IK, där 
han började som sexåring.

– Det är hans förtjänst att jag jobbar här, 
säger hon. Jag började som lagledare och 
anställdes i slutet av 2003 som kanslist. Och här 
blev jag kvar.             TEXT: KRISTER INSULANDER

NOMINERING OCH JURY
Alla sundbybergare kan nominera kandidater 
till Årets sundbybergare. En jury med personer 
bland annat från näringslivet, föreningslivet 
och kommunen väljer sedan vem av kandida-
terna som ska få umärkelsen.

Sista fullmäktige 
innan sommaren 
har varit, vi har firat 
nationaldag och 
midsommar, det är 
dags att ta semes-
ter. Vad ska du göra 
på din ledighet i 
sommar?

morgan lindqvist (m) 
Det kommer att bli 
en skön blandning av 
att planera inför valen 
i september, hjälpa 
syrra bygga om altanen, 
umgås med vänner, 
skriva på min blogg, 
sola, bada och vila.

Ylva blev Årets sundbybergare

FOTO: JOHAN JEPPSSON

Biblioteken öppna 
hela sommaren
biblioteken i Sundbyberg tar 
inte sommarlov utan har öppet 
hela sommaren. Signalfabrikens 
bibliotek kan du besöka måndag 
till lördag, Hallonbergens biblio-
tek måndag till fredag. På sund-
byberg.se/bibliotek finns mer att 
läsa om tider och aktiviteter.
 I Marabouparken finns Mini-
bibblan med barnböcker i par-
kens nya paviljong och den följer 
parkens öppettider. Välkommen!

Nya medborgare 
hälsades välkomna

sundbyberg växer snabbast i 
Sverige – och varje år berikas 
staden med nyblivna svenska 
medborgare. En av många popu-
lära inslag under nationaldags-
firandet är när dessa välkomnas 
– så också i år. Ett femtiotal nya 
medborgare tog emot blomma 
och diplom på stora scenen av 
kommunstyrelsens ordförande 
Jonas Nygren (S).

Unga kulturutövare 
fick stipendium
fyra unga kulturutövare har 
belönats med Signalfabrikens 
kulturstipendium. Stipendiet är 
nyinstiftat och delades ut för 
första gången under nations-
dagsfirandet på Golfängarna den 
6 juni. 
 Det är Signalfabriken och 
Sundbybergs stad som tillsam-
mans står bakom utmärkelsen 
och syftet är att stimulera ung 
kultur i Sundbyberg. Stipendiet 
är på sammanlagt 12 000 kronor 
och kan sökas av ungdomar mel-
lan 12 och 20 år, som vill utveckla 
sitt intresse för musik, dans eller 
teater. Både enskilda personer 
och grupper kan ansöka.
 Förutsättningen är att perso-
nen eller gruppen deltar i Sund-
bybergs musikskola, dans- eller 
teaterstudio.

Ylva Wastesson fick diplom som Årets sundbybergare av kommun-
styrelsens ordförande Jonas Nygren (S) på nationaldagsfesten. 

elisabeth bergman (mp)
Jag kommer att ladda 
mina batterier genom att 
jobba i Tyresta national-
parks naturum. Väl värt 
ett besök! Sen blir det 
parkteater, grillkvällar och 
kolonilottspyssel för hela 
slanten.

bengt benson (kd)
I sommar åker jag på 
läger med barnen, för-
verkligar en dröm om 
att åka kanalbåt i Eng-
land, inspirerad av ”Tre 
män i en båt” samt en 
tur i Stockholms skär-
gård till SBK:s trevliga ö, 
Kolfatet.

”Årets sundbybergare är en eldsjäl med brinnande engage-
mang för den breda idrotten och föreningslivet i Sundbyberg.”
 Så beskrivs Ylva Wastesson som arbetar på Sundbybergs IKs 
kansli. På nationaldagen korades hon till Årets sundbybergare 
2014.
 – Det är jättekul och framför allt hedrande, säger Ylva till 
Nytt från Sundbyberg.
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Socialdemokraterna 21,7 (+0,9) 
Miljöpartiet 19,8 (+5,0)
Moderaterna 14,28 (-5,79)
Folkpartiet 10,28 (-4,86)
Vänsterpartiet 8,1 (+1,5)
Sverigedemokraterna 7,31 (+5,19)

Feministiskt initiativ 6,47 (+3,57)
Centerpartiet 4,32 (+1,55)
Kristdemokraterna 3,8 (+1,0) 
Piratpartiet 3,26 (-5,62)
Övriga 0,91 (-2,25)

H
HHHnästan varannan sundbybergare röstade i EU-

valet, vilket är något högre än riksgenomsnittet. 
Rösterna i procent fördelade sig så här (siffran 
inom parentes är skillnaden mot valet 2009):

EU-valet: Så röstade sundbybergarna



Giftfria förskolor, utredning av barnom-
sorgstaxan och extra resurser i form av en 
förskolepsykolog.
 De är några av delarna i den extra satsningen 
på förskolan, som kommunfullmäktige beslutade 
om vid mötet den 28 april.
 Bakom satsningen står Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Centerpar-
tiet, som tillsammans styr Sundbyberg.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt aprilmöte om en kom-
plettering av budgeten 2014, där barnen och förskolan hade 
hög prioritet.
 – Sundbyberg är inte bara den stad som växer allra snabbast, 
vår stad har också en välskött ekonomi. Det gör att vi nu kan 
satsa ytterligare på flera av våra prioriterade områden under 
2014, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S). 

Satsningarna är bland annat:
• Minskning av gifter i barnens vardag – bland annat byte av 

leksaker och madrasser som kan vara skadliga.
• Rissnedialogens 10-punktsprogram för ett bättre Rissne: 

gångvägar, basketplan, utveckling av fritidsgården med 
mera. Läs mer på sundbyberg.se/rissnedialogen

• En social investeringsfond, som hjälper nyanlända att eta-
blera sig i samhället.

• Särskilt verksamhetsstöd till förskolan och extra resurs i 
form av en förskolepsykolog.

• Utredning av avgiften för barnomsorg.
• Tillgänglighetsanpassning i gröna lekmiljöer utomhus.
• Renovering av toaletter vid fritidsgårdar och andra miljöer 

där barn och ungdomar vistas.
Totalt ökar kommunen driftbudgeten med 15,1 miljoner kronor 
och investeringsbudgeten med 11 miljoner. Finansieringen sker 
genom egna medel – det vill säga att kommunen inte behöver 
låna pengarna.

TEXT: KRISTER INSULANDER

STADSMILJÖPRIS TILL STRAND-
PARKENS TRÄHUS. Världens högsta 

trähus finns i Sundbyberg och tillde-
las nu Handelskammarens stadsmil-
jöpris 2014. Folkhem AB och arkitekt 

Gert Wingårdh får priset för åttavå-
ningshusen vid Strandparken.

Ladda bilen vid 
stadshuset!
nu är de på plats. I början av juni 
monterades sex laddstolpar vid 
Sundbybergs stadshus i Hallonbergen. Här 
kan man ladda både elbilar och så kallade 
laddhybrider; bilar som drivs av både el och 
bensin.
 – Sedan första april består stadens bil-
pool av bilar som drivs helt eller delvis av 
elektricitet. Fem av dessa finns vid stads-
huset, en vid Hallonbergens tunnelbanes-
tation och en i centrala Sundbyberg. Därför 
har vi nu satt upp laddstolpar vid stads-
huset. Dessutom planerar vi att sätta upp 
laddare som får energi från solceller, säger 
Angelica Aronsson, miljösamordnare på 
Sundbybergs stad.
 Laddstolparna är inte enbart till för bil-
poolsbilarna, som medborgarna kan hyra 
kvällar och helger – vem som helst som 
kör en eldriven bil kan ladda den utanför 
stadhuset, till exempel när han eller hon är 
och handlar.
 – Du kan köra tre till fyra mil om du lad-
dar bilen en timme på en av våra stolpar, 
att jämföra med ett vanligt eluttag som ger 
en mils körning på en timmes laddning.

Läs mer på www.uppladdning.nu och 
www.bilpoolen.nu

Läs böcker - vinn biobiljett!
sommarlov och fritt från läxor. En tid för 
bad och lek – men också en chans för alla 
barn att läsa vilka böcker de vill. Det är tan-
ken bakom bibliotekets tävling Sommarbo-
ken, där det finns biobiljetter och böcker 
att vinna.
 – Vi vill stimulera Sundbybergs barn att 
läsa på sommaren och få dem att tycka det 
är roligt att läsa – inte bara något man gör i 
skolan för att man måste, säger biblioteka-
rie Kerstin Blombäck.
 Alla barn mellan 7 och 15 år kan vara med 
och tävla genom att välja ut tre böcker att 
läsa i sommar.
 – Allt står i en folder, som finns att 
hämta på biblioteken i Sundbyberg och på 
flera av stadens skolor. I samma folder skri-
ver tävlingsdeltagaren ner några rader om 
varje bok och sätter betyg.
 Senast 2 september ska tävlingsblan-
ketten vara inlämnad till biblioteket. Vin-
narna utses vid en avslutningsfest senare i 
september – de som inte kan vara med vid 
dragningen meddelas efteråt.

Sundbybergs stad
satsar på förskolan

»
Sundbyberg 
är inte bara 
den stad 
som växer 
allra snab-
bast, vår stad 
har också en 
välskött eko-
nomi. 
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MITT SUNDBYBERG I TELEFONEN  
Sundbybergs stad har under våren tagit fram en ny 
app till smarta telefoner. Den ska förenkla kommuni-
kationen mellan staden och medborgarna. Appen 
lanseras den 30 juni med felanmälan som en första 
funktion. Fler funktioner kommer successivt med start 
under hösten. Hämtas på App Store och Google Play.

Staden hämtar farligt avfall vid din dörr
Har du farligt avfall eller småelektronik som du inte 
blir av med?
 Inga problem. Sundbybergs stad kommer hem till 
dig, ringer på dörren och hämtar ditt avfall efter att du 
har kommit hem från jobbet.
– Allt ska vara tydligt uppmärkt och kemikalier respektive 
småelektronik ska sorteras i var sin påse. Vi tar emot max 
två påsar stora som matkassar per tillfälle, säger Johanna 
Westling Kessai, avfallsingenjör på Sundbybergs stad.

Glödlampor, batterier, mobiltelefoner, målarfärg, nagel-
lack, putsmedel och propplösare är några exempel på sådant 
som många har svårt att bli av med. Den mobila insamlingen 

ReTuren tar inte alltid emot sådant avfall, och många har svårt 
att ta sig till återvinningscentralen. 

– Därför erbjuder vi den här tjänsten. Det är en del i vårt 
arbete med att avgifta soppåsen, som vi brukar uttrycka det.

En bokning kan göras via telefon 08–706 80 00 eller direkt 
på sundbyberg.se/returkassen. Där kan du också läsa mer om 
hur det fungerar. Glöm inte att du måste vara hemma den kväll 
som de kommer och hämtar ditt avfall!

Det går även att lämna småelektronik i något av stadens fem 
”Samlaren-skåp” på Esplanaden 1, Ica Nära Brotorp, Hemköp 
Rissne, Willis Rissne eller vid Hallonbergen Centrum.
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Ring så 
hämtar vi!



Mobiiliasuntoja opiskeli-
joille Hallonbergeniin
Ensi talvena Sundbybergiin saadaan 65 
uutta opiskelija-asuntoa. Yritys nimeltään 
Xlnt Living rakentaa entisen Hallonbergin 
koulun takana olevalle maa-alueelle siir-
rettäviä asuntoja, joihin opiskelijat voivat 
muuttaa viimeistään vuoden 2015 ensim-
mäisen vuosineljänneksen aikana.
 – Siirrettävät asunnot ovat yleisiä tihe-
ään asutuissa maissa, kuten Saksassa ja 
Hollannissa, ja ne sopivat siksi Sundbyber-

gin tyyppiseen kaupunkiin, kertoo Elman 
Azari Xlnt Livingistä.
 Asuntojen koko on 24–26 neliötä 
ja ne muodostavat ensimmäisen vai-
heen Sundbybergiin suunnitelluista 220 
opiskelija-asunnosta.
 – Siirrettävyys merkitsee, että asun-
not ovat valmiiksi rakennettuja ja että ne 
pystytetään paikalla. Ne ovat silti ”oikeita” 
asuntoja eivätkä rakennusparakkeja.
Sundbybergin kaupunki ja kaupungin kiin-
teistöyhtiö Förvaltaren omistavat kyseisen 
maa-alueen. Asunnot vuokrataan yhteis-
työssä opiskelijajärjestöjen ja Suurtukhol-
man asunnonvälityksen kanssa.
 – Kilpailu hyvin koulutetusta työvoimas-
ta on kovaa Tukholman seudulla. Siksi mui-
denkin kuntien on uskallettava ottaa vas-
tuuta opiskelija-asuntojen rakentamisesta. 
Opiskelijat tuovat sekä dynamiikkaa että 
kehitystä koko alueelle, toteaa kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja Jonas Nygren (S).

Blåskollo i Hallonbergen
klarinett, tvärflöjt, trumpet och saxo-
fon. De instrumenten har barn i årskurs 
två och tre chansen att prova på den 18 
och 19 augusti. Då bjuder Sundbybergs 
musikskola in till ”Blåskollo” på Kultur-
centrum i Hallonbergen.
– Vi höll kollot för första gången ifjol 
och det var väldigt uppskattat. Barnen 
lärde sig mycket under de två dagarna 
och hade roligt tillsammans, säger Per 
Fjällström, verksamhetsansvarig på 
musikskolan.
Barnen får prova att spela instrumenten 
under lättsamma former, musicera till-
sammans och lära sig låtar.
– Kollot pågår mellan klockan 9 och 16 
båda dagarna. Det avslutas sedan på tis-
dagen med en konsert för nära och kära.

Blåskollot kostar 200 kronor, inklusive 
mellanmål. De barn som anmäler sig 
är dessutom garanterade en plats på 
musikskolan om de vill fortsätta spela. 
Anmälan sker på www.sundbyberg.se/
kulturcentrum
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Nu börjar byggandet av sundbybergarnas egen ridanläggning, med ridhus, 
hagar, rastbana och stall för 35-40 hästar.
 – När det är klart  kommer det också att finnas en ny bil-, gång- och cykel-
väg från Milstensvägen till ridhuset i Ursvik, säger projektledare Helene 
Hanssens.

Det gamla militärområdet är en länk mellan 
den växande stadsdelen Ursvik och Igelbäckens 
naturreservat, och Sundbybergs stads ambi-
tion är att området ska användas till rekreation 
och friluftsliv. En viktig del i detta är den nya 
ridanläggningen, som många ridintresserade 
sundbybergare har längtat efter.
 – Kommunen har dessutom beslutat att 
bygga en 800 meter lång väg från Milstens-
vägen fram till ridanläggningen. Den är upp-
handlad och börjar byggas i augusti-september, 

säger Helene Hanssens, som är projekterings- 
och projektledare för både vägen och ridan-
läggningen.
 Det förberedande arbetet börjar redan före 
sommaren med trädfällning och rivning av 
några skjul, för att lämna plats för vägen och 
ridanläggningen.
 – Vi kommer också att bygga en provisorisk 
byggväg i västra delen av Ursvik, mot Kymlinge-
länken. Det innebär att byggtrafiken inte behö-
ver åka genom bostadsområdet när vi bygger.

Den vägen byggs redan före sommaren, och 
kommer bland annat att användas för det 
schaktningsarbete som drar igång efter semes-
tern.
 – Eftersom alla politiska beslut är tagna kom-
mer kommunen nu att upphandla vem som ska 
få uppdraget att bygga ridanläggningen. Enligt 
tidplanen ska den vara klar senvåren 2015.
 Ridanläggningen är först ut i förvandlingen 
från militärområde till rekreationsområde, där 
staden planerar för fler fritidsaktiviteter.

RIDHUSFAKTA

Vad? En fyra hektar stor ridanläggning med 
stall, ridhus, servicedel, rasthagar, ridbana 
och parkering. Plats för 35-40 hästar.
Var? Norra delen av Miloområdet i Ursvik.
När? Senvåren 2015.

Nu byggs ridanläggningen
Den nya ridanläggningen har 
plats för 35–40 hästar.

SÄNKTA KOLDIOXIDUTSLÄPP. Sundbybergs stad arbetar 
sedan några år med att minimera klimatpåverkan från kommu-
nanställdas tjänste- och pendlingsresor. I arbetet använder man 
en metod kallad CERO. Förra året blev Sundbyberg uppmärk-
sammad som kommunen med lägst koldioxidutsläpp per 
anställd för sina resor. Enligt Markus Robért på CERO lyckades 

Sundbyberg minska koldioxidutsläppen med hela sju procent 
mellan 2012 och 2013.
 – Det visar att vi alla tillsammans har gjort ett väldigt bra 
jobb, säger Stefan Bergström (C), ordförande i stadens klimat- 
och hållbarhetskommitté. Jag är stolt över alla medarbetare i 
kommunen som bidragit till minskningen genom sina resval. 

Mobila studentbostäder 
i Hallonbergen
I vinter får Sundbyberg 65 nya student-
bostäder. På mark bakom före detta Hal-
lonbergsskolan bygger företaget Xlnt 
Living mobila studentbostäder färdiga 
för inflyttning senast första kvartalet 
2015. 

– Flyttbara bostäder är vanligt i tättbefol-
kade länder som Tyskland och Holland och 
passar en kompakt stad som Sundbyberg, 
säger Elman Azari på Xlnt Living. 
 Bostäderna är mellan 24 ochl 26 kvadrat-
meter stora och utgör första etappen av 220 
planerade studentbostäder i Sundbyberg.
 – Att de är mobila innebär att de är för-
producerade och monteras på plats. Men  
de är ”riktiga” bostäder, inga byggbaracker.

Marken ägs av Sundbybergs stad och sta-
dens fastighetsbolag Förvaltaren. Uthyr-
ningen kommer att ske i samarbete med 
studentorganisationerna och Stockholms 
bostadsförmedling.
 – Stockholm är en kunskapsregion som 
konkurrerar med välutbildad arbetskraft. 
Fler kommuner måste därför våga ta ansvar 
för byggandet av studentbostäder. Studen-
terna bidrar både till den lokala dynamiken 
och till regionens utveckling, säger kom-
munstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).
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Det händer  
i sommar
Ta badbussen  
i sommar!

bad, lek, idrott och annat skoj 
blir det för alla som följer med 
badbussen i sommar.  Vecka 32 
och 33 erbjuds alla elever i årskurs 
4-6 att följa med på badutflykt. 
Badbussarna är gratis och åker 
till Kärsön eller Rösjöbadet, ingen 
föranmälan krävs, men eleven 
måste ta med påskrivet intyg från 
målsman. Personal från simhallen 
kommer att finnas på plats.
 Badbussarna anordnas av 
Sundbybergs stad tillsammans 
med föreningarna Duvbo IK och 
Sundbybergs Unga Örnar. För 
mer information, kontakta Martin 
Hjelm på kansliet@duvboik.
se eller Hellen Grundström på                                   
hellen.grundstrom@ungaornar.se.

Sommarteater i 
Marabouparken
kråkans kramar med lilla parken 
heter en föreställning om att sätta 
gränser och varför man måste res-
pektera varandra. Föreställningen 
handlar om lodjuret Loa, som vill 
skaffa nya vänner men som istället 
träffar på den lömska kråkan Kraxi 
som stjäl. Vem ska hjälpa Loa? Det 
blir ett knepigt fall där barnen får 
hjälpa till. En komedi med häftig 
diskomusik, från 2 år och uppåt.
 Pjäsen spelas i Marabouparken 
klockan 11:30 den 28 juni samt 5, 12, 
19 och 26 juli. Fri entré.

delfinen – mellan mussla och 
moln är en berättelse om en 
kvinna som lever i utkanten av 
samhället och som möter en pojke 
med en delfins själ – ett möte som 
gnisslar och knakar. En familjefö-
reställning för alla från 5 år med 
Svenska teatern från Stockholm. 
Medverkande: Camilla Nyberg och 
Andreas Rodenkirchen. Regi: Björn 
Melander. Längd: cirka 50 min.
 Spelas utomhus i Marabouparken 
15:00 den 23, 24, 30 och 31 augusti, 
samt 10:00 och 13:00 den 26-29 
augusti. Skolklasser kan förboka 
via Kina Löwenbrååt Koski på 
kina.lowenbraat@sundbyberg.se. 
Arrangör är Kultur Sundbyberg och 
Marabouparken. Fri entré.

Fler sommartips hittar du på 
Sundbyberg.se!

Stadshuset och stadens växel 
08-706 80 00 har öppet hela 
sommaren, måndag–torsdag 8:00-
17:00, fredagar 8:00-15:15. Övriga 
tider hittar du på Sundbyberg.se 
under rubriken kontakt.

En fest för alla åldrar? 
Ja, nationaldagsfiran-
det på Golfängarna har 
blivit en självklar tradi-
tion hos sundbybergar-
na – från barnfamiljer 
till seniormedborgare. 
Och ännu en gång 
slogs besöksrekordet.
Sundbyberg bjöd på fint väder och 
högklassiga uppträdanden när sta-
den för tionde året i följd bjöd in till 
stor fest på Golfängarna för att fira 
nationaldagen.
 – Trots att 6 juni i år inföll i sam-
band med en långhelg så hade vi fler 
besökare än någonsin. Golfängarna 
har blivit den plats där sundbyber-
garna samlas för att fira nationalda-
gen, säger Cecilia Moreno, projekt-
ledare på Sundbybergs stad.
 Och inte bara sundbybergare – 
nationaldagsfirare från hela Stock-
holmsregionen söker sig numera till 
Golfängarna den 6 juni.
 – Vi hade också besök av inte min-
dre än tre partiledare. Stefan Löfven, 

Gustav Fridolin och Jonas Sjöstedt 
fanns på plats i respektive partitält.
 I årets program fanns som vanligt 
många gratisaktiviteter för barnen: 
ansiktsmålning, hoppborg, klätter-
vägg och minizoo. På scenen presen-
terades Årets sundbybergare, som vi 
skriver om på förstasidan i den här 
tidningen, och ute på gräset samla-
des företag, politiker, föreningar och 
organisationer i en tältby.
 – En nyhet för i år var att Sundby-
bergs stad hade ett stort gemensamt 
tält för alla förvaltningar. Där kunde 
besökarna bland annat stylas av elev-
er från S:t Martins gymnasium och 
utmana våra femteklassare i schack.
På stora scenen underhöll elever 
från musikskolan, dansstudion och 
Aggregat, men också kända artister.
 – Både Hep Stars, Alcazar och 
Yohio drog storpublik. Vi var lite 
oroliga för att det skulle skulle bli 
hysteri när Yohio uppträdde, men 
det var lugnt. Över huvud taget kän-
netecknas nationaldagsfirandet av 
att alla är på fantastiskt gott humör. 
Det här är verkligen en familjefest i 
ordets rätta bemärkelse, säger Cecilia 
Moreno.

TEXT: KRISTER INSULANDER

Nationaldags-
fest för alla 
åldrar

Alan Halmann till final 
i Väsby Melodifestival
alan halmann från Hallonbergen 
vann årets Sundbybergsuttagning 
till Väsby Melodifestival, en musik-
tävling för personer med funktions-
nedsättning. Hans låt ”Belong” kom-
pades av medarbetare från daglig 
verksamhet och två musiklärare från 
Sundbybergs musikskola.
 – Jag blev varm i hjärtat och hade 
en hög puls, säger den glade vinnaren.

Detta är tredje året som Sundbyberg 
deltar i Väsby Melodifestival. Nio 
bidrag var anmälda till deltävlingen 
på Kulturcentrum, där en publik på 
cirka 90 personer röstade fram Alan 
Halmann. Finalen hålls i början av 
nästa år.

Alcazar fick avsluta årets artistframträdanden.

Inga kravaller men däremot ovationer när Yohio uppträdde.

Alan Halmann vann årets 
melodifestival och gick till 

sverigefinal.
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