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 FRÅGA EN POLITIKER:  Varför är det positivt att Sundbyberg växer?

SUNDBYBERG

Nominera till Årets Företagare 2014

”Sundbybergs stad är den lilla och attraktiva staden i storstadsområdet,  
som framgångsrikt kombinerar en hög tillväxt med närhet till medborgare  
och näringsliv.” Så står det i motiveringen till att Sundbybergs stad har  
utnämnts till Årets tillväxtkommun 2014.

– Utmärkelsen känns som ett kvitto på att vi jobbar rätt och har hittat  
bra samarbetsformer, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).

Prisutdelning i Malmö: Katrien Vanhaverbeke, Arena för tillväxt, Helén Eriksson Elf, Sundybergs stadsdirektör,  
Stefan Bergström (C), Jonas Nygren (S) och Siyamak Sajadian (MP).

NYTT FRÅN

För sextonde året utsågs i augusti Årets Till-
växtkommun av organisationen Arena för 
Tillväxt och konsultföretaget Sweco. Priset 
lyfter fram kommuner som skapar förutsätt-
ningar för tillväxt genom politiskt ledarskap, 
samarbetsförmåga, kommunalt utvecklings-
arbete och nytänkande. I år gick alltså priset 
till Sundbybergs stad.

– På några decennier har Sundbyberg 
förvandlats från en sliten industristad till en 
välmående kommun med en ung och hög-
utbildad befolkning, ett modernt utseende 
och attraktiva miljöer för boende och företag,  
säger Katrien Vanhaverbeke, chef för Arena 
för Tillväxt.

Hon betonar också hur kommunen tyd-
ligt har planerat och verkat för att ta vara på 

Känner du en företagare värd att uppmärksamma? Det kan 
vara frisören, IT-experten, butiksägaren eller någon annan. Nu 
kan du nominera personen till Årets Företagare. Utmärkelsen 
går till ”enskilda företagare, som med idéer och arbete bidragit 
till näringslivets och därmed också stadens utveckling”. Bakom 

utmärkelsen står Företagarna i Sundbyberg. Skicka förslag  
med motivering senast den 1 oktober till lenaericsson@telia.
com eller till Företagarna Sundbyberg, HenLin Consulting AB, 
Kyrkogatan 5 A, 172 32  Sundbyberg. Årets Företagare koras på 
Sundbybergs stads näringslivsmiddag den 27 november.

tillväxtmöjligheterna genom att bygga ut  
bostäder, skolor och andra delar av den kom-
munala servicen.

– Många kommuner har förutsätt- 
ningar att växa, men det gäller också att göra  
något av det geografiska läget. Att växa på ett 
bra sätt för både dem som bor här och de som  
flyttar hit kräver mycket planering och 
långsiktiga visioner, säger Jonas Nygren, 
som tog emot priset inför 2 000 åhörare vid 
Kommek-mässan i Malmö.

Han menar att det är stora fördelar med 
att växa. Fler invånare ger mer skatteintäk-
ter, som i sin tur gör att kommunen kan 
bygga ut förskolor, skolor, fritidsanlägg-
ningar och annan offentlig service.

– Fler företag ökar underlaget för  

restauranger och affärer, vilket gynnar  
invånarna och gör staden mer attraktiv.  
Vi vill fortsätta vara en charmig småstad 
som råkar ligga nära Stockholm. 

Resultat i  
kommunvalet
När detta skrivs har inte det 
slutliga valresultatet räknats 
fram ännu. Enligt det prelimi-
nära valresultatet fördelas  
mandaten så här, förändring 
mot förra valet inom parentes: 

Centerpartiet 3 (+1), 
Folkpartiet 4, 
Kristdemokraterna 2, 
Miljöpartiet 6, 
Moderaterna 14 (-2), 
Socialdemokraterna 18 (+3), 
Sverigedemokraterna 4 (+2), 
Vänsterpartiet 4. 

Antalet mandat att fördela 
har ökat från 51 till 55 mandat. 
Feministiskt Initiativ fick 0,6 
procent av rösterna och ham-
nar utanför fullmäktige.

Den 15 oktober samman-
träder nya kommunfullmäktige 
för att konstituera sig. Då väljs 
en ordförande i fullmäktige och 
ordförande och ledamöter till 
kommunstyrelsen. De är valda 
för tiden till och med den 14 
oktober 2018.

Kunnallisvaalien 
tulokset
Alustavan ääntenlaskennan  
perusteella puolueiden edustus 
kunnanvaltuustoon jakautuu 
seuraavasti: 

Moderaterna 14 (-2), 
Keskustapuolue 3 (+1), 
Kansallispuolue 4, 
Sosiaalidemokraatit 18 (+3), 
Vasemmistopuolue 4, 
Ympäristöpuolue 6,
 Ruotsidemokraatit 4 (+2). 
Feministinen aloite sai 0,6 
prosenttia äänistä ja jää 
ilman edustusta.
 
Uuden kunnanvaltuuston 
perustava kokous pidetään 
keskiviikkona 15.10.2014, jolloin 
valtuuston puheenjohtaja ja 
uusi kunnanhallitus valitaan 
alkavalle toimikaudelle.
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JURYNS MOTIVERING

”Sundbybergs stad är den lilla och attraktiva 
staden i storstadsområdet, som framgångsrikt 
kombinerar en hög tillväxt med närhet till med-
borgare och näringsliv. Den starka tillväxten, som 
bland annat tar sig uttryck i landets kraftigaste 
befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande, 
kan tydligt kopplas till en långsiktig och hållbar 
kommunal planering. Staden präglas av attrakti-
va miljöer för boende, besökare och företag, en väl 
fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv.” 

STEFAN BERGSTRÖM (C)
KOMMUNALRÅD
När vi växer får vi chansen 
att skapa en ännu bättre stad 
med större utbud också för 
oss som redan bor här. Men 
det är självklart lika viktigt 
att hela tiden värna om 
Sundbybergs grönområden.

SIYAMAK SAJADIAN (MP)
KOMMUNALRÅD 
Det ger resurser att satsa 
på skola, vård och omsorg. 
Vi kan få en grönare kom-
mun genom att investera 
i infrastuktur och ökad lo-
kaltrafik och satsa brett på 
miljö, klimat och energi.

BENGT SJÖHOLM  (KD)
När Sundbyberg växer får 
vi möjlighet att förbättra 
vården, skolan och omsor-
gen. Högre skatteintäkter 
gör också att vi kan bygga 
ut populära fritidsan-
läggningar, som Ursviks 
motionsområde.

Sundbybergs stad:  
Årets tillväxtkommun

www.facebook.se/sundbyberg
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Sopsug i Ursvik 
I september öppnade Sveriges modernaste  
sopsugsanläggning i Ursvik. När området är helt 
utbyggt kommer den att ta emot avfall från över  
5 000 bostäder, skolor och andra byggnader.  
Sopsugen ligger mellan gamla och vanliga  
Enköpingsvägen och pryds av en grön växtvägg.

Möt Sundbybergs näringsliv 
Den 15 oktober 12:30 till 17:00 på 
företagsevent i Tegen konferens i 
Solna. Lyssna på föreläsningar, möt  
experter och nätverka med andra 
småföretagare. Läs mer:  
mittforetag.com/solnasundbyberg

Äldreförvaltning först  
i Sverige att HBT- 
certifieras
Biståndsenheten, dagverksamheterna 
och anhörigstödet inom Sundbyberg 
stads äldreförvaltning hbt-certifieras. 
Verksamheterna är först i sitt slag att 
certifieras i Sverige. 

Det finns en bred politisk enighet 
i Sundbyberg bakom besluten om 
hbt-certifiering.

Sedan tidigare är biblioteket i Hal-
lonbergen och verksamheten Aggregat 
på Kulturcentrum certifierade av RFSL. 

Kunskap och aktivt arbete
Fem kriterier ska uppfyllas för att en 
verksamhet ska bli certifierad av RFSL. 
Kunskapsnivån hos anställda, aktivt 
arbete för att skapa en öppen och 
inkluderande arbetsmiljö, ett välkom-
nande och respektfullt bemötande av 
medborgare, kontinuerligt arbete för att 
upprätthålla standarden samt planlagd 
kvalitetsgenomgång. 

Rissne bit för bit
Basketplan, gångväg och grillplats på Rissne 
ängar. De är några av de åtgärder som 
redan har genomförts, som ett resultat av 
vårens medborgardialog i Rissne.

– Över 750 personer har bidragit med  
1 130 förslag på hur Rissne ska kunna bli en 
ännu bättre plats att bo och vara på. Resul-
tatet blev ett 10-punktsprogram som vi nu 
håller på att förverkliga, säger Filippa Palm-
gren, projektledare för Rissnedialogen.

Många av punkterna handlade om 
att stärka Rissne centrum. Nya cykelställ 
runt tunnelbanan är klara, Hemköp har 
förlängt sina öppettider och fritidsgården 
Gluggen kommer att flytta från Grönkulla-
skolan till centrum under hösten.

– Den flyttar i höst, och områdets 
ungdomar kommer själva få vara med 
och bestämma vad de nya lokalerna ska 
innehålla.

Andra åtgärder som har genomförts 
är bredare gångväg och belysning över 
centrumängen, belysning vid den lilla  
fotbollsplanen och uppförandet av den 
nya basketplanen ”Rosa pantern”, som  
har rosa linjer och som invigdes  
den 20 september.  
Läs mer på sundbyberg.se/rissnedialogen.

Demokrativeckan  
– du kan påverka

Demokrati-
aviikko  
– käytä vaik-
utusvaltaasi
Sundbybergin Vai-kutus 
demokratiaviikon tun-
nuslause on Du kan  
påverka – Sinulla on  
vaikutusvaltaa.

– Lokakuun 13.–19.  
päivänä kaikki sundby-
bergiläiset ovat tervetulleita 
osallistumaan erilaisiin  
aktiviteetteihin, luentoihin 
ja tapaamisiin, kertoo 
projektinvetäjä  
Filippa Palmgren.

För fjärde året i rad deltar Sundbybergs stad 
i den europeiska veckan för lokal demokrati, 
som arrangeras av Europarådet. Ifjol deltog över  
1 500 sundbybergare i veckans aktiviteter, och i år 
hoppas kommunen på ett lika stort intresse.

– Vi erbjuder aktiviteter både på kväl-
larna och inom ordinarie verksamhet på sko-
lor, träffpunkter med mera. Och det blir många 
spännande möten. Bland annat kommer vi att 
ha en temadag om FN:s barnkonvention, där vi 
i år besöker alla femteklassare ute på skolorna, 
säger Filippa Palmgren.

– Precis som ifjol besöker våra förtroen-
devalda politiker två fritidsgårdar, och Sund-
bybergs hbt-certifierade kulturverksamhet  

Sundbybergin kaupunki osallistuu jo nel-
jättä kertaa peräkkäin Euroopan Neuvos-
ton paikallisdemokratiaviikkoon.

– Järjestämme monenlaisia aktivite-
etteja niin iltaisin kuin myös koulujen, 
kohtauspaikkojen ja muun toiminnan 
puitteissa. Edessä on jännittäviä tapaa-
misia, kuten teemapäivä YK:n lapsen 
oikeuksien sopimuksesta, jota käsitellään 
tänä vuonna yhdessä viidesluokkalaisten 
kanssa, kertoo Filippa Palmgren.

– Viimevuotiseen tapaan poliitikut 
käyvät tapaamassa nuoria vapaa-ajanta-
loissa, ja HBT-sertifioitu kulttuuritoiminta 
Aggregat järjestää avoimuutta käsitte-
levän teemapäivän, jonka yhteydessä 
järjestetään luentoja, workshopeja ja 
esiintymisiä.

Myös uusi kunnanvaltuusto kokoon-
tuu demokratiaviikon aikana ensimmäistä 
kertaa vaalien jälkeen. Kokous pidetään 
koulutuskeskuksen (Utbildningscentrum) 
juhlasalissa Hallonbergenissä ja se on 
avoin yleisölle.

Koko ohjelma on luettavissa osoitteessa 
sundbyberg.se/demokrativeckan

Aggregat arrangerar en dag på temat  
öppenhet med föreläsning, workshops och 
uppträdanden. 

Mitt under demokrativeckan samman-
träder också nya kommunfullmäktige för 
första gången efter valet. Sammanträdet hålls 
i Utbildningscentrums aula i Hallonbergen 
och är öppet för allmänheten.

– Gemensamt för alla aktiviteter under 
veckan är att vi vill lyfta fram deltagardemo-
kratin i Sundbyberg; att medborgarna ska 
kunna delta, föreslå och medverka till de  
beslut som fattas, säger Filippa Palmgren.

Hela programmet hittar du på  
sundbyberg.se/demokrativeckan

Du kan påverka. Så lyder parollen för årets demokrati-
vecka i Sundbyberg. 13-19 oktober bjuder kommunen  
in medborgarna till en mängd aktiviteter, föreläsningar 
och chansen att träffa andra medborgare, säger projekt-
ledare Filippa Palmgren.

FN:s barnkonvention uppmärksammas under veckan. FOTO: DENNIS ERIXON

Kör din bil på solenergi!
I juni monterades sex laddstolpar vid Sund-
bybergs stadshus i Hallonbergen. Och sedan 
några veckor får de sin strömförsörjning från 
solpaneler.

– Det innebär att de bilar som laddas där 
helt drivs av förnybar el, säger Angelica Arons-
son, miljösamordnare i Sundbybergs stad.

Laddstationen står på parkeringsplatsen 
mellan stadshuset och Hemköp, med adress 
Östra Madenvägen. Här kan man ladda både 
elbilar och så kallade laddhybrider; bilar som 
drivs av både el och bensin eller diesel.

– Fyra av laddstolparna är till för kommunens 
bilpoolsbilar, som även privatpersoner kan 
hyra på kvällar och helger. Övriga två stol-
par kan vem som helst använda, till exempel 
när han eller hon är och handlar. Det kostar 
ingenting att ladda,  samma parkeringsregler 
gäller som för alla andra.

Den som laddar bilen en timme på en 
av laddstolparna kan köra tre till fyra mil, att 
jämföra med ett vanligt eluttag som ger en 
mils körning på en timmes laddning. Läs mer 
på uppladdning.nu och bilpoolen.nu
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Hallonbergen har blivit med tennisbana  
I början av september invigdes Hallonbergens första tennisbana, på Bergshöjden. Tennis- 
banan har sin grund i ett medborgarförslag och är öppen för alla som vill spela. Planen har  
mjuk markbeläggning och ett permanent nät. Förvaltaren har även satt upp nya stängsel och 
bytt ut gammal och sliten utrustning. De tidigare bollplanken och basketkorgarna har ersatts med 
nya. Den som vill spela fotboll på en större plan hänvisas till fotbollsplanen på Hallonbergsvägen.

Ursvik fortsätter utvecklas, och arbetet sker i 
nära samråd med de boende. Under sommaren 
har kommunens planförslag varit ute på pro-
gramsamråd hos privatpersoner och myndig-
heter, och man har testat ett nytt sätt att få kon-
takt med medborgarna: ”Berättarlådan”.

– Vi har cyklat runt med en låda, utformad 
som ett hus, på släp i hela Sundbyberg, inte bara 
i Ursvik. Vi har pratat med människor, lyssnat 
på deras berättelser om Ursvik och tagit in  
vad de tycker om kommunens förslag, säger 
Sara Johansson.

Av mötena framgick att sundbybergarna 
generellt gillar utbyggnaden av Ursviks västra 
delar, som domineras av flerfamiljshus på mellan 
tre och sju våningar – både bostadsrätter och 

Nu finns det ytterligare alternativ för 
de sundbybergare som vill motionera 
ute i naturen. I sommar anlades ett nytt 
löpspår längs Lötsjön, mot Råstasjön och 
tillbaka. Och i mitten av augusti invigdes 
det nya utegymmet på Golfängarna.

– Kommunen har fått in flera medborgarför-
slag om att bygga ett crossfit-gym vid Lötsjön. 
Våra förtroendevalda tyckte det var en bra idé, 
och nu står gymmet klart att använda för alla  

träningssugna, säger Ylva Kjellin, landskaps- 
arkitekt i Sundbybergs stad.

Crossfit är en kombination av styrke- och 
konditionsträning. Det bygger på övningar 
som utförs under hög intensitet och med stor 
variation. 

– Gymmet har inga rörliga delar, utan består 
av stänger och ringar där man använder sin egen 
kroppstyngd i träningen. Det är en träningsform 
som har blivit populär de senaste åren.

Förutom en allmän instruktionsskylt så finns 
det en liten tavla vid varje station.

– Varje tavla har en QR-kod, som besökare 
med en smart telefon kan läsa in för att kunna 
se filmer på olika övningar.

Det nya gymmet ligger vid Vackra vägens 
slut, mittemot lekplatsen, och är tillgängligt året 
runt, när vädret tillåter. Belysningen är inte på 
plats i skrivande stund, men kommer att sättas 
upp inom kort.

hyresrätter. I den nya delen av Ursvik planeras 
för cirka 3 500 lägenheter. Den nya stadsdelen 
får både tvärbana och torg och ger, tillsammas 
med de befintliga delarna, Ursvik mer stads-
känsla. Totalt kommer 15 000 människor bo i 
Sundbybergs nya stadsdel när allt är färdigt.

– De synpunkter vi framför allt fått in 
handlar om hur vi gör det så bra som möjligt 
för de boende under själva uppbyggnadsfasen. 
Ursvik är ju en stadsdel som växer fram under 
en lång tid.

Bland annat har det kommit in konkreta 
förslag på cykelvägar, som ökar kontakten med 
andra stadsdelar under byggperioden.

– Övriga synpunkter handlar framför  
allt om serviceutbudet och kollektivtrafiken. Vi 

jobbar stenhårt på att kunna ge de boende den 
service de vill ha så snabbt det är möjligt.

När denna tidning kommer ut håller kom-
munen på att sammanställa alla synpunkter.

– Vi läser och bemöter varenda synpunkt 
som vi får in. De som inte resulterar i justering-
ar av planprogrammet motiveras i en samråds-
redogörelse. Den presenteras tillsammans med 
den reviderade programhandlingen för stads-
byggnads- och miljönämnden sista kvartalet i 
år, säger Sara Johansson.

Byggstart för Ursviks västra delar beräknas 
ske 2016 och utbyggnaden förväntas pågå fram 
till 2025-2030. Första inflyttning är tänkt att ske 
vid årsskiftet 2017/2018.

Läs mer på ursvik.se  

Butiker, kollektivtrafik och kommunal service. Det står högst på önske- 
listan hos de boende i Ursvik när de västra delarna ska byggas ut.

– Det är angeläget att vi har en fungerande stadsdel redan under  
utbyggnadstiden, säger planarkitekt Sara Johansson.

En modell över Ursviks västra delar visades under samrådet. FOTO: DENNIS ERIXON

Nytt utegym invigt på Golfängarna

Förvaltaren  
bygger miljöklassade 
hyresrätter
PÅ JÄRNVÄGSGATAN 80 i centrala 
Sundbyberg bygger Förvaltaren ett 
bostadshus som ska innehålla 24 
miljöklassade hyreslägenheter. Starten 
markerades med en sprängsalva första 
veckan i september. Hösten 2015 ska 
lägenheterna stå klara för inflyttning.

Huset kommer att uppföras i fyra 
våningar och utformas i harmoni med 
bebyggelsen runt omkring. Förvaltaren 
lägger stor vikt vid att hitta klimat- 
smarta lösningar för huset. Målet är att 
det ska kunna klassas som ”miljö- 
byggnad silver”. 

Husbygget ingår i en långsiktig 
plan för att bygga 1 000 nya hyresrätter 
på tio år.

Felanmäl via  
stadens nya app
NU FINNS DEN att ladda ner, 
Sundbybergs stads egen app för 
smarta telefoner. Appen är tänkt att 
förenkla kommunikationen mellan 
staden och medborgarna, och  
redan nu går det att göra felanmälan 
direkt i appen.

– Den bygger på en plattform 
som gör det möjligt för oss att lägga 
in andra tjänster och information som 
användarna vill ha lättillgänglig,  
till exempel skolmatsedlar och  
återvinningscentralernas öppettider.  
Vi kommer fylla på efter hand,  
säger Peter Sidlund Ponkala på  
kommunkontoret.

Appen ”Sundbybergs stad” finns för 
både Android och Apple. Den går att 
ladda ner i App Store och Google Play, 
eller via sundbyberg.se/om-sundby-
berg/e-tjanster/felanmalan

Nära samråd om  
västra Ursvik
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LÖRDAG 4 OKTOBER KL 12:00
Om två gubbar som hängde 
ihop i vått och torrt men som 
var så olika. En sak hade de  
gemensamt – musik och det 
nya miljöprojektet!  
Medverkande: Hans Bigestans, 
sång och kontrabas, Kenneth 
Höglind, sång, fiol och mando-
lin, Louice Ottoson, sång och 
piano. Från 4 år. Sundbybergs 
Kulturcentrum, Hallonbergen 
C, 1 tr. Biljetter: sundbyberg.se/
kultursundbyberg

TORSDAG 16 OKTOBER  
KL 14:00
Nya svenska visor av Roberto 
Gonzales, skådespelare och 
trubadur sedan 30 år. Övriga 
medverkande: Martin Bergs-
trand, kontrabas. Erik Steen, 
gitarr. Sundbybergs Kultur-
centrum, Hallonbergen C, 1 tr. 
Gratis inträde.

LÖRDAG 18 OKTOBER 
KL. 12:00 OCH 14:00
Det var en gång tre små grisar 
som bodde med sin mamma. 
En dag gav de sig iväg för att 
hitta någonstans att bo. De 
började bygga var sitt hus, men 
inte långt därifrån lufsar den 
stora stygga vargen. Från 2 år. 
Sundbybergs Kulturcentrum, 
Hallonbergen C, 1 tr.
Biljetter: sundbyberg.se/ 
kultursundbyberg

TORSDAG 23 OKTOBER  
KL. 14:00
Folkmusikodyssé från då till nu 
med svindlande polskor, vackra 
folkvisor och berättelser om 
gamla spelmän och vissånger-
skor från Hälsingland.
Medverkande: Susanne Ericsson, 
sång och fiol, Sanna Rogberg, 
piano och sång. Sundbybergs 
Kulturcentrum, Hallonbergen C, 
1 tr. Gratis inträde.

Evenemangs- 
guiden

Så vilka författare är det som bjuds in?
– De är alltid aktuella, till exempel med en ny 
bok. Och flera av förslagen har kommit från 
bibliotekens besökare. Vi hade till exempel 
Kjell Johansson på besök i september och det 
var på förslag av en låntagare.

Men även bibliotekspersonalen, som ju 
har både djupa kunskaper och ett stort intresse 
för litteratur, bidrar med förslag på namn.

– Ett exempel är illustratören och för-
fattaren Johan Egerkrans, som kommer en 
lördageftermiddag i november. Vi har valt 
en lördag eftersom hans besök vänder sig  
till både vuxna, barn och ungdomar. Han 
kommer att berätta om nordiska väsen,  
och håller även en liten tecknar-workshop i 
samband med sitt besök.

Möt en författare i höst
Håkan Nesser, Nina Björk och Kjell Johansson. De är bara tre av de många  
författare som har besökt biblioteken i Sundbyberg för att berätta om  
sitt författarskap. I höst blir det ytterligare fem träffar.

– Författarbesöken är en viktig del i vårt arbete med att väcka intresse för  
litteratur och läsning, säger bibliotekarie Paulina Ljunggren.

Johan Egerkrans och ytterligare fyra författare gästar Sundbyberg under hösten. FOTO: ÅSA LIFFNER

Sedan flera år samarbetar biblioteken i Sund-
byberg med ABF Norra Stor-Stockholm om 
att skapa lust för läsning, i ett projekt som  
heter precis så: Läslust. En del i detta är  
författarträffarna på onsdagskvällar.

– Vi tycker att de här mötena är viktiga 
eftersom de skapar möjlighet för besökarna 
att få träffa författarna i ett mer intimt och 
ickekommersiellt sammanhang. Träffarna 
är ju gratis, säger Paulina Ljunggren.

På Signalfabrikens scen pratar förfat-
taren i ungefär en timme om sitt författar-
skap, sin inspiration eller sin senaste bok.

– Några läser kanske ett kapitel. Sedan 
får besökarna ställa frågor och ibland uppstår 
även spontana enskilda samtal efter mötet.
Deltagarantalet varierar stort. När Håkan 

Nesser var på besök i våras var det fullsatt, 
nästan hundra besökare. Andra gånger har 
det varig mer glest.

– I vintras besökte Nina Björk biblioteket 
i Hallonbergen en kväll då det var riktigt då-
ligt väder. Det var inte många som kom, men 
den intima stämningen gjorde att det blev ett 
jättebra möte.

Många av dem som kommer till träffar-
na är med i någon av bibliotekets bokklubbar  
”Feministisk bokklubb”, ”Läsecirkeln för  
talbokslåntagarna” och ”Bokcirkeln Signalen”.

– De läser in sig på författarna i förväg, 
vilket ytterligare bidrar till intressanta samtal, 
säger Paulina Ljunggren.

Skrivarverkstad för unga
Har du författardrömmar eller vill du kanske bara bli bättre på att  
skriva ihop en berättelse? I höst kommer biblioteket i Signalfabriken att  
arrangera en skrivarverkstad för unga mellan 12-20 år. I verkstaden 
får du bland annat lära dig några skrivargrepp och du kan också få 

inspiration om du vill lämna in ett bidrag till den novellpristävling 
för unga som biblioteket håller i höst. Verkstaden hålls lördagen den  
11 oktober klockan 13:00. Ungdomsbibliotekarie Robin Linander håller i 
verkstaden. Läs mer på bibliotek.sundbyberg.se/novellprisfesten.
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Ivar, Knutte &  
Katten med  
Teater Gulasch 

Svenska ballader  
av en vandrare

Tre små grisar med 
Teater Tummeliten  

Folkvisor, låtar och 
berättelser

1/10 KRISTINA OHLSSON
Deckarförfattare översatt till 20 
språk. Har ett förflutet som säker-
hetspolitisk analytiker och rådgivare 
för bland annat Säkerhetspolisen 
och utrikesdepartementet. Aktuell 
med romanen Silverpojken.

15/10 ESTER ROXBERG
Fick Lilla Augustpriset 2004 för 
diktsviten ”Se upp lilla människa för 
snart smäller det”. Aktuell med bok-
en ”Min pappa Ann-Christine”, som 
handlar om relationen till pappan 
som blev kvinna.

5/11 LENA SUNDSTRÖM
Journalist, nyhetskrönikör, program-
ledare och författare. Hennes bok 
”Världens lyckligaste folk” belönades 
med Guldspaden och Publicistklub-
bens stora pris. Den nominerades 
även till Augustpriset, liksom hen-
nes bok ”Spår” från ifjol.

15/11 JOHAN EGERKRANS
Illustratör och serietecknare, som 
också ligger bakom bilderböckerna 
”Taggtråds-Tim” och ”Lille Atlas” 
tillsammans med Stefan Ljungqvist. 
Gav ifjol ut boken ”Nordiska Väsen”.

19/11 MIKAEL NIEMI
Slog igenom stort med boken 
”Populärmusik från Vittula”, som 
belönades med Augustpriset 2000. 
Inspireras av sin uppväxt i det 
tvåspråkiga Pajala. Senaste romanen 
”Fallvatten” kom 2012.

Samtliga träffar hålls i Signalfabrikens bibliotek  
onsdagar klockan 18:00 utom mötet med  
Johan Egerkrans, som är klockan 13:00 lördagen  
den 15 november.

FEM FÖRFATTARTRÄFFAR I HÖST


