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Sundbyberg

Wole Odunlami och Lis Jacobsson höll igång allsången i 
Tornparken både från scen och ute i bänkraderna.
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REDAN EN TIMME FÖRE  utsatt tid har de första 
i publiken bänkat sig och när klockan slår sex är 
även de bakersta raderna fyllda. Allsångsledarna 
Wole Odunlami från Träffpunkten och Lis Jacobsson, 
stadens musikterapeut, kliver upp på scen och Lis 
börjar med några peppande ord.

– Grattis alla! Forskning visar att det inte bara 
är roligt att sjunga, det är otroligt nyttigt också. De 
som ingår i sångsammanhang är nämligen friskare 
än medelsvensken. Och kom ihåg: Det viktiga är 
inte hur vi sjunger, utan att vi sjunger, säger Lis 
Jacobsson.

Repertoaren varvar klassiska allsångsvisor som 
”Sommar, sommar, sommar” med speciella Sund-
bybergslåtar. Sången förstärks av en liten kör och 
kompas av kulturskolans Per Fjällström och hans 
till stora delar elevbaserade band. Publiken är blandad 
med både gamla och unga, tränade och otränade 
stämmor. Det är charmen med allsång, tycker  
väninnorna Kristina Eriksson och Ann Dahlqvist.

– Det är härlig stämning här och man blir glad av 
att sjunga tillsammans. Och det hörs inte om man 
sjunger hellre än bra, ler de och klämmer i.

Några bänkar fram sitter Donovan Valencia och 
Hanna Fuetsch med dottern Martha i knät. 

– Jag bor nedanför backen och är uppvuxen med 
tisdagsjazzen i parken. Det är så roligt att höra 
musik här igen! Jag kände direkt att vi skulle gå hit, 
säger Hanna.

Evenemanget samordnas av Klara Landehag från 
kultur- och fritidsförvaltningen. Hon blickar nöjt ut 
över det sjungande publikhavet.

– På 1970-talet hölls ofta kvitterkvällar och i 
fjol när det var kulturarvsår var det en av sakerna 
vi valde att lyfta. Det blev otroligt uppskattat så 
därför fortsatte vi i år. I vår digitala tid är det roligt 
att se att den här typen av mötesplats står sig så 
väl, säger Klara.

Nästa kvitterkväll hålls 20 augusti.

När Sundbybergs klassiska kvitterkvällar återuppstod i fjol blev det 
omedel bar succé. Det gav mersmak och i sommar följer staden upp 
med nya allsångskvällar. Första tillfället i maj bjöd på sol, sångglädje 
och rena hälsovinster.
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Solig comeback för kvitterkvällarna

Annika är Årets sundbybergare 
För sitt stora engagemang i Ursvik IK får 
Annika Halldén utmärkelsen Årets sundby-
bergare 2019. Hon är både lagledare och 
sitter i styrelsen för idrottsföreningen, som 
snart har 1 000 aktiva medlemmar. Moti-
veringen lyfter fram eldsjälarnas betydelse 
för föreningslivet och bland annat står det: 

Annika är ett strålande exempel på det 

viktiga ideella engagemanget i Sundbyberg 
och hur det bidrar till att skapa en levande 
stad där människor kan växa.

Annika själv är både förvånad och glad.
– Det är roligt att någon uppskattar det 

man gör, men framförallt är det kul att 
klubben uppmärksammas. Vi är runt 200 
tränare och ledare som alla jobbar ideellt 
och har del i detta pris.
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Nya danskurser på kulturskolan 
Dansintresset i Sundbyberg är stort och i höst breddar kulturskolan utbudet.

– I dag finns det många olika dansstilar som barn och ungdomar vill lära sig. 
För att möta intresset startar vi fler kurser och nu kan man väljamellan allt från 
balett till afrobeat. De som är mellan 15-25 år kan också boka danslokaler för egna 
projekt inom Aggregats verksamhet, tipsar kulturskolechefen Per Fjällström.

Tillskottet av danskurser gör att det finns gott om lediga platser för alla ålders-
grupper. Även några av kulturskolans andra inriktningar har platser över. Läs mer 
på: sundbyberg.se/kultur-fritid/kulturskolan.

Kom på familjedag 
i naturreservatet
Söndagen den 25 augusti 
klockan 11–14 blir det familjedag 
i naturreservatet Lötsjön-Golf- 
ängarna. Då kan du få guidning 
till växt- och djurlivet, bygga 
insektshotell, gå tipspromenad, 
slå med lie och göra andra roliga 
aktiviteter. Är det inte eldnings-
förbud bjuder vi på grillad 
vegetarisk korv.

– Vi välkomnar alla sundbyber-
gare till vårt fina naturreservat. 
Här finns möjlighet till naturupp-
levelser, rekreation och motion 
dygnet runt, säger parkchef 
Jessica Ingelsson.

Byggen i gång vid  
Löfströms allé-bro
Under sommaren fortsätter 
Trafikverket med förberedande 
arbeten för järnvägstunneln 
under nya stadskärnan:

- Från och med den 10 juni 
stängs parkeringsplatsen  
vid Järnvägsgatan-Löfströms 
allé-bro.

- Under juni startar arbeten med 
ledningsomläggning vid och 
kring Löfströms allé-bro och 
delar av Löfströms väg. Bron 
kommer vara öppen i båda kör-
riktningarna, men ett körfält och 
en gångbana på bron kommer 
att stängas av.

Läs mer på: sundbyberg.se/
nyastadskarnan. 

Ge Ursviks aktivietetshus 
ett bra namn!
Vad tycker du att Ursviks nya 
aktivitetshus ska heta? Fram till 
den 30 augusti pågår en namn-
tävling.

– Vi vill ha hjälp av invånarna 
att hitta ett namn som speglar 
det vi och föreningarna vill skapa 
i den gamla militäranläggningen; 
ett levande, jämställt och jämlikt 
aktivitetshus. På stadens hemsida 
finns också en enkät där man 
kan berätta mer om hur man 
skulle vilja använda huset, säger 
Karolina Leopoldsson på kultur- 
och fritidsförvaltningen.

Läs mer på: sundbyberg.se/
kultur-fritid/aktivitetshus-i-milot

Bidragen i Årets byggnad väljs först 
ut av en jury med tjänstepersoner och 
förtroendevalda inom stadsplanering 
och byggande. Sedan är det stadens 
invånare som avgör, och flest röstade 
på Sadelmakaren i Rissne.

– Det är fantastiskt kul att få er-
kännandet av sundbybergarna. Att vi 
gjort något som tilltalar både esteter-
na och medborgarna, säger Joel Idén 
på Småa, som har byggt husen.

Lika glad är arkitekten Ola Anders-
son från Andersson Arfwedson.

– Vi är extremt stolta över utmär-
kelsen och bättre belöning för arbetet 
kan vi inte tänka oss. Jag hoppas att 
vi har bidragit med en pusselbit som 
visar vägen för den fortsatta utveck-
lingen av Rissne och Sundbyberg. 
Tanken är att man ska kunna bo kvar i 
Rissne även när man vill flytta till hus, 
säger Ola.

– En annan tanke är att knyta an 
till bebyggelsen som redan finns 
i området och samtidigt bidra till 
trygghet och social samvaro, berättar 
han. Det är helt i linje med hur staden 
tänker kring arkitektur, säger Beatrice 

Det blev friliggande enbostadshus i ljust tegel som tog hem utmärkelsen Årets bygg-
nad i Sundbyberg. Sadelmakaren 2–7 i Rissne fick flest röster av de fem nominerade 
byggnaderna. Personerna bakom den vinnande byggnaden är mycket stolta över  
priset – särskilt med tanke på hur det utses. 
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Sadelmakaren är årets byggnad 

Kindembe (S), ordförande i byggnads- 
och tillståndsnämnden. 

– Stadsdelen får en ny dimension 
med dessa fristående urbana villor 
längs Rissnes idrottsplats, som låg 
lite isolerad förut. Det blir en ökad 
variation med marknära boende 
och entréerna öppnar upp mot en 
gemensam gårdsyta som inbjuder till 
gemenskap.

En stad för alla
Trivsel och social hållbarhet är viktiga 
byggstenar i Sundbybergs arkitek-
tur, berättar Anna Lindgren som är 
tillförordnad planchef i staden. Det 
är också självklart att se till andra 
hållbarhetsaspekter.

– När vi pratar om hållbar stads- 
utveckling menar vi att den ska stå sig 
över tid. Att det byggs med kvalitet, 
med fokus på trygghet och med 
hänsyn till omgivningen. Vi vill ha en 
stad där alla kan känna att de vill bo, 
verka och vistas. Och samtidigt som 
vi bygger gäller det att ta hänsyn till 
befintliga värden, sammanfattar hon.

Priset Årets byggnad i Sundbyberg 

delades ut av Beatrice Kindembe 
och Stefan Bergström (C), ordföran-
de i stadsbyggnadsnämnden. Han 
är också en av initiativtagarna till 
utmärkelsen.

– Eftersom vi är en stad där det 
byggs mycket är det viktigt att sätta 
fokus på kvalitet och god arkitektur. 
Vet man att ens byggnad blir bedömd 
blir det en extra uppmuntran, säger 
Stefan Bergström. 

Stefan och Beatrice berättar också 
att man framöver vill ta med fler 
kriterier i Årets byggnad, som energi-
effektivisering, kemikaliekontroll och 
god inomhusmiljö. På så vis kan man 
stärka hållbart byggande ännu mer.

Övriga nominerade byggen

Laboratoriet 1,  
Gamla Enköpingsvägen 124.

Sekretessen 1-5 & Uppfinnaren 1-7, 
Forskargränd 7-19.

Assistenten 6, Brännarvägen 3-17.

Vaxduken 1, Tulegatan 23.

De vinnande husen i Rissne skapar något nytt samtidigt som de knyter 
an till byggnader som redan finns i stadsdelen och i övriga Sundbyberg
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Är du mitt i stan men vill få en känsla av blåbärsskog, hage eller sandstrand? Inga pro-
blem! Slå dig ner i någon av Sturegatans pop up-parker och lukta på blommorna, ät lite 
bär eller ta av dig skorna och borra ner fötterna i sanden.

Yhteislauluillat palaavat
Kun Sundbybergin klassiset 
yhteislauluillat alkoivat uu-
destaan viime vuonna, niistä 
tuli heti menestys. Yleisö 
halusi lisää, ja tänä kesänä 
Tornparken-puistossa järjes-
tetään uusia yhteislauluiltoja. 
Ensimmäinen, toukokuussa 
järjestetty tapahtuma oli 
täynnä auringon paistetta 
ja laulamisen iloa. Yleisössä 
istuivat myös Kristina Eriksson 
ja Ann Dahlqvist.

– Täällä on ihana tunnelma, 
ja on hauskaa laulaa yhdessä. 
Eikä kukaan kuule, jos laulussa 
on enemmän intoa kuin taitoa, 
naiset kertovat hymyillen.

Seuraava yhteislauluilta on 
20. elokuuta.

Sadelmakaren on vuoden 
rakennus 
Vaalea tiiliomakotitalo pal-
kittiin Sundbybergin vuoden 
rakennuksena. Rissnessä 
sijaitseva Sadelmakaren 2–7 
sai eniten ääniä kaupungin 
tuomariston nimeämästä 
viidestä rakennuksesta. 

– Olemme erittäin ylpeitä 
tästä tunnustuksesta, emme-
kä voisi kuvitella parempaa 
palkintoa työstämme. Toivon, 
että työmme näyttää omalta 
osaltaan suuntaa Rissnen ja 
Sundbybergin tulevalle ke-
hitykselle, kertoo Andersson 
Arfwedsonin arkkitehti Ola 
Andersson.

Nauti kesästä pop up 
-puistoissa
Kaipaatko keskellä kaupunkia 
mustikkametsään, niitylle 
tai hiekkarannalle? Ei hätää! 
Istahda johonkin Sturegatanin 
pop up -puistoista ja nauti 
kukkasten tuoksusta, mais-
tele marjoja tai upota paljaat 
varpaat santaan.

– Puistoja ja viheralueita 
käytetään kaikkein eniten 
vuoden lämpiminä kuu-
kausina. Niinpä tarjoamme 
nyt tilapäisiä viherkeitaita, 
joissa voi levähtää, nautiskella 
kesästä ja seurustella, kertoo 
maisema-arkkitehti Sara Ham-
braeus.
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Njut i sommarens pop up-parker

gårdsstolpen så att växterna kan 
slingra sig upp, visar Filippa stolt.

Passar stora och små
Den tredje parken har temat ”blåbärs-
skog” med stubbar, mossa, lummiga löv, 
kottar och bär. Den fjärde är gjord som 
en strand med solstolar, vajande vass 
och sandleksaker. I alla parker kan man 
upptäcka små skojiga detaljer om man 
tittar efter ordentligt.

– Pop up-parkerna ska vara roliga  
platser för barn men också passa vuxna 
som vill slå sig ner med en kopp kaffe 
eller sin lunch. Vi har byggt dem med 
ramper för att de ska vara tillgängliga för 
alla och så mycket vi har kunnat har vi 
återanvänt material eller köpt in från  
second hand-butiker. Detta är en sats-
ning som inbjuder till en naturnära paus 
mitt i citypulsen, säger Sara Hambraeus.

Badsäsong i plaskdammarna
 Till glädje för Sundbybergs minsta badare är utomhus- 
säsongen nu igång i stadens fyra plaskdammar. Här värmer solen och 
dagstemperaturen upp det klorerade badvattnet, som renas och byts 
ut regelbundet. Staden tar också återkommande prover för att se till att 
vattenkvaliteten är fin.  

Vid Maraboubadet finns toaletter och vid Rissnebadet, Tornparksbadet 
och Örbadet finns toaletter och även duschar för den som vill skölja av sig. 

För tredje sommaren i rad har staden 
skapat pop up-parker i centrala Sund-
byberg. 

– Under årets varma månader är 
trycket på parker och grönområden 
som störst. Då skapar vi tillfälliga grö-
na pärlor där man kan vila, njuta eller 
umgås, säger Sara Hambraeus som är 
landskapsarkitekt.

Uppskattad förvandling 
Pop up-parkerna visar också vad man 
kan göra med en yta där det normalt 
står en bil. Och omvandlingen till små 
grönområden uppskattas, berättar Jes-
sica Elmgren som jobbar med hållbart 
resande. Utvärderingen från förra året 
visar att de flesta butiksinnehavare 
och alla besökare såg pop up-parkerna 
som trevliga inslag i gatumiljön. Det 
gjorde att vi satsade på dem även i år, 

säger Jes sica Elmgren som jobbar med 
hållbart resande

Denna säsong kommer parkerna 
att vara kvar till åtminstone slutet av 
september. Totalt är det två lastplat-
ser och två parkeringsplatser som 
bytt skepnad. Två av dem har temat 
”hagen” med känsla av picknick och 
blomsterängar. Här har sundbyberga-
re varit med och planterat blommor, 
örter och bär. Clara Svensson och dot-
tern Filippa har satt solrosor och ärtor, 
som de följer under sommaren.

– Vår lägenhet har ingen balkong så 
det är jättemysigt att få plantera lite 
här. Vi älskar pop up-parkerna, de är 
små oaser. Vi sätter oss gärna här en 
stund på vägen hem, säger Clara.

– Jag gillar skog och natur och 
sådant som går att äta och sådant som 
är fint. Här har jag planterat vid gärds-

Wilbur och Pella på stranden. I Hagen 
syns Teresa, Emma, Filippa, Julia, Clara, 
Nahrin och Oliver, i blåbärsskogen Sara, 
Jessica och Carina.
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På en av de många picknickfiltarna satt 
Fatima Shahabi som bjudit in vänner 
och familj från olika håll i Stockholm.

– Vi firar alltid nationaldagen men 
det är första gången vi är här i Sundby-
berg. Det är kul för det är så mycket folk 
och så många aktiviteter för alla åldrar, 
säger hon.

Familjen Aalto hade pyntat både sig 
och picknicken i blågult. Den 6 juni 
på Golfängarna är en kär tradition 
eftersom det är enda gången som hela 
släkten samlas.

– Det är en rolig fest för det finns musik 
och karuseller. Jag har varit här alla  
nationaldagar hela mitt liv, säger  
åttaåriga Holley.

Stadens projektledare Johanna Nord-
ström hade laddat upp med mycket 
vatten, solkräm och ett par sköna skor. 
När dagen var slut hade hon över  
1,5 mil på stegräknaren och ett stort 
leende på läpparna.

– Alla jag har pratat med är så himla 
nöjda, besökare, utställare och personal. 
Det har varit en lugn, god och välkom-

nande stämning och det fantastiska 
vädret bidrog till att göra allt lite extra 
härligt, säger hon.

I år var det 15-årsjubileum för 
Sundbybergs nationaldagsfirande och 
Golfängarna var som vanligt fyllda med 
sundbybergare och andra som kom för 
att fira. Artister som Lisa Ajax, rapparen 
Stor och duon Smith & Thell lockade folk 
till scenen. Det gjorde även kulturskolans 
uppträdanden och ceremonin där nya 
svenska medborgare välkomnades. Årets 
sundbybergare, Annika Halldén från 

Ursvik IK, fick en egen liten hejaklack när 
hon tog emot sitt pris. (Läs mer om henne 
på första sidan.)

Runt om på området satt folk på 
picknickfiltar eller provade på aktivi-
teter som ponnyridning och klättring. 
Mixen av utbudet gör verkligen dagen 
speciell, säger Johanna.

– Det är som en blandning av mark-
nad och festival, där fokus är på att ha 
trevligt tillsammans. Här möts man 
och har roligt och det känns verkligen 
att det är en fest för alla.

Stämningen var på topp när högsommarvärme och nationaldagsfirare intog Golfängarna den 6 juni. 
Besökare i alla åldrar minglade runt bland lokala utställare, mattält, prova på-aktiviteter och karuseller. 
Här fanns något för alla och på scenen varvades popstjärnor med folkdanslag och kulturskolelever.

Kalaskul på nationaldagen 

Till Golfängarna kom förstagångsfirare, nationaldagsrävar, glada kompisgäng, släktträffar och stipendiater. Både humör och temperatur var på topp.
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Glada stipendiater

Med blommor, applåder och diplom gratu-

lerades Sundbybergs stads stipendiater 

på nationaldagen. Fyra förvaltningar de-

lade ut 25 000 kronor var. På bilden syns:

Christer Ahl från Sundbybergs Koloniträd-

gårdsförening som fick årets miljöstipen-

dium. Jonas Bergström från Sundbybergs 

scoutkår som fick idrotts- och ungdoms-

ledarstipendiet. Lisa Gleisner, Marit Leijer 

och Nathalie Vukmanic från Stjärnjouren, 

Sundbybergs trans- och tjejjour, som fick 

årets stipendium för jämlikhet. Masoud 

Vasseghi från kören Aftab som delade kul-

turstipendiet med artisten Barsam Zakeri.

Sommarteater i Marabouparken

Lördagarna 13, 20 och 27 juli blir det sommarteater i 

Marabouparken. Följ med på Nalle Clowns upptäcktsfärd 

där han hittar fjärilar och andra magiska ting. Det blir en 

föreställning med humor, värme och clownens klassiska 

väska fylld med förundran.  

Marabouparkens konsthall och Kultur Sundbyberg står 

bakom showen som är gratis, utan tal och rolig för alla 

åldrar. Kom klockan 14 och ta med något att sitta på.


