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Här växer vi tillsammans

Utbudet i staden är brett och i takt med att Sundbyberg 
växer ökar också antalet butiker, restauranger och kaféer. 
I dag finns här 48 000 invånare och år 2030 förväntas vi 
vara över 80 000 sundbybergare. Det är framför allt i stads
delen Ursvik som staden växer just nu, med cirka 15 000 
invånare. Även i Ör, Hallonbergen och Rissne ökar invånar
antalet när stadsdelarna förtätas. År 2020 börjar arbetet 
med att lägga järnvägen som går genom centrala Sundby
berg i tunnel och skapa en helt ny stadskärna.

– Inflyttningen innebär att vi satsar ännu mer på att 
möta behoven av kommunal service och ett ökat utbud i 
alla stadsdelar, säger stadsdirektör Helén ErikssonElf.

Eftersom Sundbyberg är litet till ytan har du som invå
nare nära till allt och kan ta dig fram genom att gå eller 
cykla. Kollektivtrafiken med tunnelbana, tvärbana, buss, 
och pendeltåg gör att det går snabbt och smidigt att ta sig 
till andra delar av Stockholmsregionen.

 

Sundbyberg växer med dig
Stadens vision ”Sundbyberg växer med dig!” beskriver 
Sundbybergs långsiktiga riktning: att växa tillsammans och 
att vara nytänkande för att skapa en levande stad. Ett tydligt 
exempel på att göra saker tillsammans var evakueringsbo
endet i Sundbyberg. När antalet asylsökande var som störst 
under 2015 fick staden en förfrågan från Migrationsverket 
att på mycket kort varsel ordna ett evakueringsboende. 600 
volontärer lade ner över 9 000 timmars jobb och såg till 
att över 2 200 människor fick en trygg och välkomnande 
tillvaro på evakueringsboendet i Ursvik.

– Det engagemang som visades bland stadens invånare, 
föreningar, företagare och alla människor som bidrog var 
fantastiskt! Utan att arbeta tillsammans hade vi inte klarat 
av det, säger Helén ErikssonElf.

 
Dina tankar är viktiga
Sundbybergs stad ska kännetecknas av att vara levande, 

nytänkande och 
tillsammans. Vi 
ska våga testa 
nya saker och ta 
tillvara på goda 
idéer som kom
mer från dig som 
invånare.

– Jag hoppas 
att du som nyin
flyttad ska trivas 
i  Sundbyberg 
och att du kän
ner att du kan utvecklas här. Dina tankar om hur vi kan 
utvecklas är viktiga för oss. Du är alltid välkommen att 
bidra med nya idéer och att återkoppla sådant som du 
tycker vi kan göra bättre i våra verksamheter. Sundbyberg 
växer med dig, säger Helén ErikssonElf. 

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun som gränsar till Solna, Sollentuna och Stockholm. Här är det nära 
till allt. 
– I Sundbyberg har vi fantastiska möjligheter. Vi utvecklas ständigt och är måna om att möta alla som bor och vistas 
här. Vi vill ta tillvara på kraften att växa och utvecklas tillsammans, säger stadsdirektör Helén Eriksson-Elf.

Välkommen till Sundbyberg

FOTO: FREDRIK HJERLING

Stadsdirektör Helén Eriksson-Elf.
FOTO: PHILIP WÖLLNER
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Skissbilden visar hur det är tänkt att se ut i 
Umami Park i Hallonbergen om några år. 

ILLUSTRATION: WALLENSTAM
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Så här kan framtidens Sundbyberg se ut

Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt en 
av de kommuner som växer snabbast. År 2030 beräknas staden ha  
83 000 invånare, en ökning med ungefär 35 000 invånare från i dag. 
Det är något som staden hoppas ska komma alla Sundbybergsbor 
till nytta. 

– När vi bygger fler bostäder kan vi samtidigt utveckla staden 
med nya mötesplatser, förskolor och skolor och bättre service i 
de olika stadsdelarna. De som bor och verkar i staden ska till
sammans med Sundbybergs stad ta fram idéer som kan förbättra 
Sundbyberg, säger Regina Kevius, stadsbyggnads och exploate
ringschef. 

Nu arbetar staden med en översiktsplan som ska sätta rikt
ningen för hur Sundbyberg ska växa och utvecklas fram till år 
2030. Bland annat ska staden kopplas ihop i en stadsväv med 
hjälp av nya kvarter, mötesplatser och gröna stråk och det ska bli 
enklare att röra sig i staden till fots och med cykel. 

Våren 2018 ska översiktsplanen antas av kommunfullmäk
tige.

– Innan dess går den ut på samråd och granskning. Då får alla 
som bor här möjlighet att tycka till om planerna och det är viktigt att 
så många som möjligt också gör det, säger Regina Kevius.

Ny stadskärna
Den nya stadskärnan som planeras är ett av de största utveck
lingsprojekten i stadens historia. Järnvägen som går genom cen
trala Sundbyberg ska grävas ner och ovanpå den ska en helt ny 
stadsmiljö utvecklas. 

– Järnvägen är i dag en barriär som klyver stadskärnan. 
Genom att däcka över den kan vi länka samman staden och skapa 

en trevlig miljö med flera mötesplatser och torg, grönska och nya 
träd, säger Regina Kevius. 

Sundbybergs stad har hittills avtalat med Trafik verket om att gå in 
med drygt 800 miljoner kronor i projektet och blir i gengäld ägare till  
30 000 kvadratmeter mark ovanpå den övertäckta järnvägen. Det 
motsvarar cirka fyra fotbollsplaner som nu ska utvecklas till den nya 
stadskärnan. 

– Det kommer planeras för flera nya mötesplatser med folkliv. 
Även om stadsmiljön ska vara tät ska det finnas möjlighet att 
strosa längs gatorna och slå sig ner på nya parkbänkar, caféer eller 
uteserveringar, säger Regina Kevius. 

En grönare stad 
Sundbybergs stad vill engagera medborgarna i utvecklingen av 
Sundbyberg. Genom dialogmöten och samråd med invånarna får 
politikerna veta vad sundbybergarna tycker är viktigt, samtidigt 
som invånarna får möjlighet att påverka hur staden utvecklas. 

– Vi som arbetar med stadsutveckling vill lyssna in vad som 
är bra och vad som kan bli bättre. Det är Sundbybergsborna som 
känner till sina smultronställen och vet vad som är viktigt att sta
den tar tillvara, säger Regina Kevius. 

Något som sundbybergarna har önskat är mer grönska i staden 
och det får de, enligt programförslaget för den nya stadskärnan. Det 
blir fler gröna oaser, fler trädplanteringar och Marabouparken får en 
mer framträdande placering i staden. 

Planerad byggstart för nedgrävningen är 2020 och allt beräk
nas vara klart 2028. 

– Det kan tyckas vara en lång tid, men det är viktigt att över
däckningen sker etappvis så att vi inte behöver leva i byggkaos i 

åtta år. Nu tar vi fram detaljplaner för stadskärnan och tittar på 
vilka funktioner som saknas i dagens stadskärna och hur vi kan 
lägga till dem. Många uppskattar karaktären i dagens stadskärna 
och då är det viktigt att den nya bebyggelsen knyter an till den, 
även om det kan bli högre hus på vissa ställen, säger Regina 
Kevius.

Staden byggs samman 
Tillväxten ska dock inte bara ske i centrala Sundbyberg. Även 
Hallonbergen och Ör förtätas med cirka 5 000 nya bostäder fram 
till år 2030.

– Vi tror att det kommer att bli mer stadskaraktär i form av 
fler butiker och restauranger och hoppas också på fler arbetsplat
ser och en utvecklad närservice. På så sätt får staden mer liv och 
rörelse under en större del av dygnet, säger Regina Kevius.

För att utveckla närservicen och skapa attraktiva stadsdels
centrum säljer staden Hallonbergen centrum liksom Rissne och 
Ör centrum till privata bolag som man hoppas bättre kan utveckla 
verksamheterna.

– I Rissne finns en oerhörd potential att utveckla centrum och 
när nya tvärbanan är klar blir det en ny bra knutpunkt. Med alla 
nya bostäder i Hallonbergen kommer det också att finns en större 
efterfrågan på mer service, säger Regina Kevius.

Stora Ursvik med sina cirka 7 000 bostäder förväntas vara 
helt färdigbyggt tidigast 2024. För att länka ihop Stora Ursvik 
med Hallonbergen Ör ska Enköpingsvägen byggas om till en 
stadsgata med cykelbanor och träd samt cirka 6 000 bostäder 
och 20 000 arbetsplatser.

– Det finns en idé om att göra om vägen till en attraktiv 
stadsgata som kan knyta samman norra och södra Sundbyberg. 
I framtiden ska det vara smidigt att promenera och cykla mellan  
de olika stadsdelarna, säger Regina Kevius.

En helt ny stadskärna, bättre service i de olika stadsdelarna och fler gröna mötesplatser. Det är några av 
de spännande projekt som staden arbetar med för att utveckla framtidens Sundbyberg. 

Framtidens Umami Park i Hallonbergen.

ILLUSTRATION: WALLENSTAM
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Var i Sundbyberg tillbringar du helst tid 
och varför?
I Ör. Utsikten över Råstasjön och de närlig
gande naturområdena kombinerat med närhe
ten till Hallonbergen gör det till en av Sundby
bergs finaste platser.  

Vilket är ditt bästa tips för att som 
nyinflyttad lära känna Sundbyberg?
Jag tycker alla som flyttar hit borde ta en pro
menad eller cykeltur runt i kommunen, till 
exempel runt Lötsjön och sedan en lunch eller 
fika i Marabouparken. Centrala Sundbyberg, 
Signalfabriken, Sturegatan, biblioteket. 

Vad är mest spännande med 
Sundbybergs utveckling?
Att vi välkomnar så många nya till vår kom
mun och att vi samtidigt lyckas producera 
mycket kvalitativ verksamhet. Vi höjer lärarlö
ner, förbättrar cykelmöjligheter, erbjuder allt 
bättre mat för våra barn och äldre, allt detta 
samtidigt som vi lyckas bygga mer bostäder än 
någon annan kommun i Stockholm. Det är en 
väldigt spännande utveckling. 

Vilka är de största fördelarna med 
Sundbybergs utveckling?
När vi växer och blir fler ger det oss möjlighet 
till att utveckla hela Sundbyberg. Det skapar 
förutsättningar för det lokala näringslivet i alla 
stadsdelar, det ger oss möjlighet att bygga nya 
förskolor och skolor och att fortsätta utveckla 
stadsmiljön på våra gator och i våra parker. 
Det ökar också underlaget för ny kollektivtrafik 
större och gör att vi nu får se satsningar så som 
Tvärbanan till Ursvik. Det gör det lättare för 
sundbybergarna att resa klimatsmart, vilket är 
enormt viktigt.

Vilken är din främsta drivkraft i det 
politiska arbetet?
Att göra vardagen enklare och bättre för Sundby
bergarna, livspusslet ska gå ihop för alla och det 
ska vara enkelt att leva klimatsmart. 

Vilken är den viktigaste frågan för dig 
under denna mandatperiod?
Bygga en hållbar stad med ett levande gatuliv 
i hela Sundbyberg. Alla delar av vår stad ska 
blomstra i näringsliv, aktiviteter för medborg
arna och det ska upplevas som trevligt och 
tryggt var du än går. 

Vilken är din relation till Sundbyberg?
Det är stadslivet, urbaniteten och självklart de 
utmärkta kommunikationerna som gör Sund
byberg till en sådan fantastisk stad att bo och 
vistas i. Jag flyttade hit 2008 och det var kärlek  
vid första ögonkastet. Jag bodde länge på  
Tulegatan men bor nu i Brotorp.

Vad är mest spännande med 
Sundbybergs utveckling?
I Sundbyberg är vi inte rädda för att tänka nytt 
och stort. Staden utvecklas snabbt samtidigt 
som vi behåller den unika sundbybergskänslan. 
Storstad med småstadskaraktär.

Vilka är de största fördelarna med 
Sundbybergs utveckling?
När vi blir fler får vi mer att dela på. Genom 
att befolkningen i staden blir större så ökar 
vår förmåga att leverera kommunal service i 
världsklass, så som nya skolor, förskolor och 
äldreboenden. Det är även mycket positivt 
att Sundbyberg genom sin tillväxt gör sitt för 
att förbättra bostadssituationen i Stockholms
området.

Vad fick dig att söka dig till politiken?
Jag är inte den som knyter handen i fickan. När 
jag ser något jag är missnöjd med eller tror kan 
göras bättre, då vill jag vara med och påverka. 
Kommunpolitiken spänner över så många olika 
områden. Vare sig det gäller att få plats på den 
förskola man valt eller brist på bostäder har 
kommunen stor betydelse. 
 
Vilken är din främsta drivkraft i det 
politiska arbetet?
Människan i centrum. Kommunen finns till för 
medborgaren, inte tvärtom. Vi ska i alla lägen ge 

människor större valfrihet, hantera skattepengar 
varsamt och säkerställa att kommunens verk
samhet underlättar i människans vardag.
 
Vilken är den viktigaste frågan för dig 
under denna mandatperiod?
Jag vill fortsätta utveckla Sundbyberg i samma 
snabba takt som nu genom att möjliggöra för 
fler människor att äga sitt hem, genom att för
bättra statusen på våra skolor och satsa mer 
på centrumutveckling i Hallonbergen, Ör och 
Rissne.
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Mikael T. Eriksson (M):

”Det var kärlek vid 
första ögonkastet”
Han uppskattar urbaniteten 
och folklivet i Sundbyberg, men 
spenderar gärna tid med familjen 
vid Marabouparkens plaskdamm. 
Som kommunstyrelsens ordförande 
i Sundbyberg vill Mikael T. Eriksson 
(M) fortsätta utveckla staden i samma 
snabba takt och samtidigt behålla den 
unika Sundbybergskänslan.

På stadens webbplats sundbyberg.se hittar du all information du behöver om 
stadens verksamheter och service. 

Fem snabba
Livligt kafé eller lugn skog
Bok eller film/tv
Morgon eller kväll
Skidsemester eller solsemester
Marabouparken eller Golfängarna

Upptäck din nya hemstad

Här kan du också till exempel ansöka om 
förskoleplats, boka en kurs på musikskolan, 
ansöka om boendeparkering eller lämna med
borgförslag och synpunkter. 

I nyhetsbladet Nytt från Sundbyberg kan du 
läsa mer om vad som händer i staden. Bladet 

delas ut med lokaltidningen Mitti Sundbyberg 
nio gånger per år. 

Staden har också en app där du snabbt och 
enkelt kan felanmäla till exempel trasiga belys
ningar, överfulla papperskorgar eller utebliven 
snöskottning. Appen heter Sundbybergs stad 

och finns att ladda ner i Appstore för Iphone 
och i Google play för Android. 

Följ gärna Sundbybergs stad på Facebook: 
facebook.com/sundbyberg.se. 

Siyamak Sajadian Sasanpour (MP):

”Hela Sundbyberg 
ska blomstra”
Siyamak Sajadian Sasanpour 
(MP) är förste vice ordförande i 
kommunstyrelsen. Han vill se hela 
Sundbyberg utvecklas, med trevligare 
och tryggare stadsmiljöer och göra 
det enklare för människor att leva 
klimatsmart.
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Fem snabba
Stad eller landsbygd
Sommar eller vinter
Cykel eller tunnelbana
Komedi eller thriller
Lötsjön eller Bällstaviken
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Varmt välkommen till
Sundbyberg!

Här i Sundbyberg arbetar Miljöpartiet för att skapa
en attraktiv stad att bo och vistas i, och för ett

levande stadsliv i alla delar av kommunen.
Hör gärna av dig om du vill veta mer!

Miljöpartiets Kommualråd Siyamak Sajadian,
sundbyberg@mp.se, 08-706 80 45

SUNDBYBERG
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Hela Sundbyberg dansar

Det är lördag eftermiddag och framför speg
larna i Kulturcentrums stora danssal har åtta 
ungdomar ställt upp sig. När musiken drar 
igång börjar deras lärare att dansa framför dem, 
och utan en enda instruktion följer de hans steg 
i perfekt synkroniserade rörelser. 

Ungdomarna går i gruppen ”Mål och dröm
mar” och träffas här tre gånger i veckan för att 
dansa hiphop. Några av dem vill bli professionella 
dansare, få resa världen runt och möta spännande 
människor, andra vill bara vara ett med musiken 
och koppla av från alla krav en stund. 

– Det här är stället där jag verkligen trivs. 
Det är min fristad, säger Lova Södergren Ock
lind. Innan danslektionen är jag förväntansfull, 
när jag dansar tänker jag inte på någonting och 
när jag går hem är jag helt harmonisk. 

På bara några år har Sundbybergs Dans
studio vuxit från tre dansgrupper med ett 
tjugotal elever till närmare 600 elever. Genom 
dansen får barn och unga utveckla styrka och 
smidighet och lära känna sin egen kropp. 

– Musiken och rörelserna gör så mycket 
för själen. Det är en timme då man får glömma 
stressen i skolan, svettas ut all sin aggression 
eller ledsenhet och bara ge sig hän i fysiska 
utmaningar och glädje. Målet är att eleverna 
ska gå från danslektionen gladare än när de 
kom, säger Helene Karabuda, verksamhets
ansvarig och initiativtagare till Sundbybergs 
Dans studio. 

Fler killar ska våga dansa
Danslärarna på Sundbybergs Dansstudio är 

själva professionella dansare som brinner för 
dansen som konstform och att dela med sig av 
sin kunskap. 

– Genom dansen får man utvecklas som 
människa och växa upp. Man tränar i flera år 
och dansen blir en del av dig. För mig betyder 
dansen världen. Det är min terapi, min bästa 
vän, mitt allt, säger dansläraren Steve Jones. 

Nu pågår en satsning för att få fler killar, 
samt barn med funktionsvariationer att börja 
dansa. Sundbybergs stad har fått 500 000 kro
nor av Kulturrådet för att nå nya målgrupper. 
En del av de pengarna används till att starta 
kurser inom olika hiphopstilar, som breakdan
ce och popping, något Helene Karabuda vet att 
killar brukar vilja dansa.

Nanthapob Phumiphak är en av de killar  
som dansar just hiphop på Sundbybergs dans
studio. Han drömmer om en framtid som pro
fessionell dansare och uppskattar att de får 
möjlighet att uppträda ofta, bland annat på 

nationaldagsfirandet, Dansens dag och olika 
invigningar i staden.

– Det var läskigt först, men alla i min grupp 
var väldigt snälla och hjälpsamma så jag kom 
över min rädsla. Jag älskar dans och vill verk
ligen få möjlighet att åka runt i världen, dansa 
och träffa nya människor. 

Kroppen är allt som behövs
Under åren har Helene Karabuda sett eleverna ut
vecklas och bli riktigt duktiga dansare. Det är hon 
stolt över, men det är inte det som är det viktiga. 

– Det här ska vara som en frizon från allt det 
andra vanliga med läxor och krav. Här behöver 
man inte vara ordentlig och rätt, utan man får 
vara ful, knäpp, vacker, konstig, sensuell och 
hård. Vi ska ha kul tillsammans genom dansen. 

Lova Södergren Ocklind är den första att 
hålla med. 

– Dans är lycka och den kan ingen ta ifrån 
dig, för allt du behöver är din kropp.

Sundbybergs Dansstudio har blivit en succé. På bara några år har nästan 600 
elever börjat dansa. Här försvinner vardagens alla krav, det handlar bara om att 
ha roligt tillsammans

FOTO: SUSANNE KRONHOLMFOTO: SUSANNE KRONHOLM

Dans innebär glädje och fysiska utmaningar.Lyckliga danselever på Sundbybergs Dansstudio.

Trygg och rolig fritid för unga 
Sundbybergs fritidsgårdar erbjuder både spontana och organiserade aktiviteter 
i de egna lokalerna samt på andra platser i Sundbyberg. Personalen stöttar 
unga att själva förverkliga sina idéer. På fritidsgårdarna kan du som är 
ung både skapa och uppleva kultur, som konst, musik, teater och dans. 
Verksamheterna och aktiviteterna är i huvudsak kostnadsfria. 

Aktivitetshuset Hundra74:an
är en verksamhet för unga i Rissne. Här finns 
bland annat en mötesplats för unga i årskurs 7 
till tredje året på gymnasiet och den lokala tjej
jouren ”Stjärnjouren”. 
Adress: Rissne torg 1–3 

Fritidsgården Stationen 
har en mångfald av verksamheter för unga i  
årskurs 7 till tredje året på gymnasiet.
Adress: Ängskolan, Vackra vägen 6 

Fritidsgården Fritiden 
i Hallonbergen centrum har verksamhet i nyre
noverade lokaler för unga i årskurs 7 till tredje 
året på gymnasiet. 
Adress: Hallonbergen centrum 

Drömpengen 
är ett bidrag som unga kan söka för ett tillfälligt 
projekt, till exempel att arrangera en festival, 
konsert, modevisning, utställning eller turne
ring.

FOTO: FREDRIK HJERLING
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VÄLKOMMEN TILL 
SUNDBYBERG!  
 
 

peter.schilling@sundbyberg.se, 
oppositionsråd Sundbyberg stad 

FRAMTIDSPARTIET SUNDBYBERG 

Foto: Michael Folmer
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Ännu mer kultur för unga

På Kulturcentrum möts ett myller av olika verk
samheter. Här finns Sundbybergs musikskola 
och teaterstudio, Aggregat och Galleri Ung. 
Kulturcentrum har dessutom tre scener för 
barnteater och musikunderhållning.

Sundbybergs Musikskola 
Sundbybergs Musikskola erbjuder kurser för 
Sundbybergs barn och ungdomar i åldern 2–19 
år. Här får de möjlighet att spela ett instrument, 
spela i orkester eller starta ett band, sjunga solo 
eller i kör. 

Musikskolan anordnar också gratis lov
aktiviteter. Större delen av verksamheten sker 
på Kulturcentrum, men många kurser erbjuds 
i grundskolornas lokaler. Under året kan du 
uppleva många framträdanden av musik
skolans elever, som på nationaldagen och vid 

jul. Musikskolan arrangerar evenemang som 
Gitarrfestivalen och Jazz & blåsfestivalen. 

Sundbybergs Teaterstudio 
Sundbybergs Teaterstudio erbjuder kurser i dra
malek och teater för barn och ungdomar. Drama 
är en konstnärlig och pedagogisk arbetsform där 
lekar, gruppövningar, improvisationer, rollspel 
och olika teaterformer ingår. Eleven får använda 
hela sin kropp, sin röst och alla sina sinnen sam
tidigt – en träning för livet. Teaterstudion anord
nar också gratis lovaktiviteter. En ny teatergrupp 
på lätt svenska startas hösten 2017. Teaterstudi
ons grupper jobbar fram större och mindre före
ställningar som alla är välkomna till. 

Aggregat 
Aggregat är platsen för kreativt skapande för ung

domar och unga vuxna i åldern 15–25 år. Här 
finns replokal, danslokaler, djrum, musikstudio 
och verkstäder med möjlighet att trycka tröjor, 
måla och sy, arbeta med keramik och göra filmer. 
Det är gratis att använda Aggregats ateljéer och 
material finns att köpa till självkostnadspris. 

Du kan komma spontant och om du har en 
idé om vad du vill göra så kan du få hjälp här. 
Varannan fredag arrangeras Fredagslyx utifrån 
ungdomarnas egna idéer. Fredagslyx kan till 
exempel vara en öppen scenkväll, konsertkväll, 
dancebattle eller kanske Japanloppis. 

Aggregat jobbar aktivt med hbtqfrågor och 
strävar efter att vara en plats för alla.  Aggregat 
har öppet måndag till torsdag klockan 15–21 
och varannan fredag klockan 17–22. 

Galleri Ung 
Galleri Ung är ett barn och ungdomsgalleri på 
Kulturcentrum. Galleriet vill inspirera unga kre
atörer mellan 0 och 25 år och samarbetar med 
skolor, fritidsgårdar och förskolor. 

Ung konst på Allaktivitetshuset
Ung konst är en satsning på barn 7–15 år som vill 
hålla på med bild och form. Varje fredag klockan 
14–16 finns möjlighet att skapa tillsammans. Det 
är gratis och ingen anmälan behövs. Den ska
pande verksamheten hålls i Allaktivitetshuset.

Kultur för unga med särskilda behov
Sundbybergs stad erbjuder verksamhet inom 
dans, bild och form för barn som till exempel 
behöver ett lugnare tempo och lite mindre grup
per. Verksamheten byggs upp i tätt samarbete 
med bland andra grundsärskolan Risö skolan 
och vårdnadshavare. Aktuell information finns 
på sundbyberg.se.

Barnteater 
Genom Kulturgarantin får barn i Sundbybergs 
förskolor och skolor möjlighet att se olika teater  
och dansproduktioner eller delta i sagostunder. 
På helgerna bjuds även allmänheten in till före
ställningar.

Kultur för unga är viktigt. Det tycker Sundbybergs stad och väljer att satsa på 
barnkulturen. På Kulturcentrum möts unga för att spela teater och musik och 
skapa tillsammans, utveckla sig själva och växa som människor. 

I Sundbyberg finns massor av verksamheter för dig som vill skapa stadens kulturliv. På bilderna: Aggregat, Sundbybergs Dansstudio, Sundbybergs Teaterstudio och Sundbybergs Musikskola. FOTO ALLA BILDER OVAN: 
SUSANNE KRONHOLM
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Här finns plats för alla – 
Välkommen till Sundbyberg och dess 
charmiga stadskärna!
Sundbybergs stadskärna är alla Sundbybergares hemma-
centrum men också ett tydligt nav och en viktig mötesplats  
i en starkt växande region. Sundbyberg är en egen stad med  
sin speciella karaktär – nära, charmig och expansiv. Sundbyberg  
växer som en storstad, men lyckas bevara sin fina och speci-
ella stadskärna. 

Det är kvarteren kring Sturegatan, Landsvägen, Esplanaden 
och Järnvägsgatan vi kallar Köpstråk Sundbyberg. Här blan-
das stora kedjebutiker med små, udda och unika affärer av  
olika slag. Du får en shoppingupplevelse som präglas av  
personligt bemötande, intresse och stor kunnighet.

Här i Sundbybergs stadskärna får du dessutom frisk luft på 
köpet. Blir du hungrig eller fikasugen så har du kommit rätt. 
Restauranger, caféer och konditorier ligger tätt och variationen är 
stor – här finns något att njuta av för alla sinnen, smaker och 
plånböcker. 

Sundbyberg är känt för sina stora gatufester som arrange-
ras av Sundbybergs stadskärneförening och Lions Club.  
Vårmarknaden en torsdag i slutet av maj, Kräft- och sur-
strömmingsskivan sista torsdagen i augusti och Julmarknaden  
i Luciaveckan lockar vardera mellan 15-30.000 besökare till 
de avstängda gatorna och torgen i stadskärnan. Kvällsöppna  
butiker, knallar, karuseller, mat och underhållning från tre  
scener skapar en feststämning som måste upplevas på plats.

Sundbybergs stadskärneförening arbetar med 
utveckling och marknadsföring av Sundbybergs 
stadskärna under varumärket Köpstråk Sundby-
berg. Medlemmarna är handlare, restauranger, 
fastighetsägare och Sundbybergs stad.
 
           
         Följ oss på Facebook.

Sundbyberg är en mycket stor stad i hjärtat om än liten till ytan. 
Och du är mer än varmt välkommen att ta del av allt detta!

www.kopstraksundbyberg.se

Karta nyinflyttad.indd   1 2017-06-08   16:06
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Familjen Knuters fångar energi från solen

I Duvbos villaområde ligger unika äldre villor 
med tinnar och torn och en stor dos snickar
glädje. Inget hus är det andra likt, men familjen 
Knuters stora sekelskiftesvilla sticker ändå ut 
lite extra i området med sina 31 kvadratmeter 
solpaneler på taket.

Solcellerna installerades 2013 och familjen 
har inte ångrat investeringen. Förutom lägre 
elkostnader gör de även en insats för miljön.

– Det är en suverän känsla att producera 
egen ren el. Hittills har vi kunnat spara klimatet 
8,8 ton koldioxid, säger Jan Knuters.

När familjen flyttade in värmdes huset med 
olja och Jan Knuters började leta efter ett mer 
miljövänligt alternativ. Valet föll på solceller 
och bergvärme – en oslagbar kombination 
enligt honom.

– Det märktes direkt på elräkningen. Sol
cellerna producerar 4 000 kilowattimmar per 
år, i stort sett samma mängd som bergvärme
pumpen använder. Med andra ord har vi gratis 
uppvärmning av huset tack vare solcellerna. 
Det är bättre än vad jag någonsin hade vågat 
hoppats på. 

Femton år med gratis el
Den nyckelfärdiga installationen av solpane
lerna kostade ungefär 62 000 kronor efter det 
statliga solcellstödet. Under sommaren är famil
jen Knuters helt självförsörjande på el och säljer 
överskottet till sitt elbolag. Under vintern när de 

inte själva producerar så mycket köper de till
baka en del av elen. På sikt är det en vinstaffär.

– Jag räknar med en återbetalningstid på tio 
år på solcellerna och enligt tillverkaren ska de 
hålla i ungefär 25 år. Det innebär att vi kan få 
upp till femton år med helt gratis el, säger Jan 
Knuters. 

Jan Knuters menar dock att det är viktigt att 
göra en ordentlig kalkyl innan man gör slag i 
saken. Bland annat bör man undersöka möj
ligheten att få statsbidrag eller rotavdrag för 
installationen och kolla upp vilka elbolag som 
köper tillbaka el och vad de ger för den.

– Det är enkelt när man väl har kommit 
till skott och bestämt sig. Anläggningen är helt 
underhållsfri och kräver ingenting. Den fungerar 
varje dag året om, även när det regnar eller är 
mulet, och jag kan när som helst se hur mycket el 
jag producerar just nu, säger Jan Knuters.

Allt större intresse
På Energi och klimatrådgivningen i Stock
holms län märker man tydligt av det ökande 
intresset för solenergi. Hit ringer dagligen 
privat personer för att få tips och råd.

– Vi kan informera om tekniken, vad som 
finns i dag och hur den fungerar. Vi kan också 
berätta om de regler som finns, vilka aktörer 
man behöver kontakta och om det stöd du kan 
söka för att installera solceller, säger energi och 
klimatrådgivare Joanna Weiss.

På Energi och klimatrådgivningens webb
plats energiradgivningen.se finns en steg 
för stegguide som hjälp till dem som går i 
solenergi tankar. 

Det allra första du bör göra är undersöka om 
du har rätt förutsättningar för solceller. Därför 
finns även en solkarta över Sundbybergs stad 
där du kan se hur mycket solenergi som når 

ditt tak och göra en bedömning av om det är 
lämpligt att installera solceller.

– Om du har rätt förutsättningar tycker jag 
att du ska våga satsa. Solceller är en beprövad 
teknik som har funnits länge och en teknik 
som håller. Det är en absolut en bra investering 
ur miljö och klimatsynpunkt, säger Joanna  
Weiss.

Med solceller på taket kan du själv producera förnybar energi. Har du rätt för-
utsättningar är det inte bara bra för miljön, utan i längden också för plånboken. 
Familjen Knuters i Duvbo har inte ångrat sin investering.

FOTO: MARIA HENDERSON

FOTO: MARIA HENDERSON

Familjen Knuters installerade solceller på sin villa i Duvbo 2013 och under sommaren är de helt självförsörjande på el.

I sin telefon kan 
Jan Knuters se 

exakt hur mycket 
energi solcellerna 

producerar.
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Evenemangsgatan 16, 169 56 Solna 
arena@solnadental.se 
solnadental.se

Glöm Ej att nyttja tandvårdSchEckEn och få avdraG på upp till 300 kr

Grattis nyinflyttade 
Sundbybergsbor

– i Solna kan du välja mellan två
tandvårdskliniker av högsta klass!

RING OCH BOKA PÅ TEL. Tel 08-55 39 39 99 OCH UPPLEV 
EN TANDVÅRD AV HÖGSTA KLASS!

Betyg 4,6 av 5

på reco.se!

Solna Dental har en klinik i Arenastaden och en i 
Huvudsta, välj själv vilken klinik som passar dig bäst. 

Vi har: 
  Kvällsöppet
  Akuttid inom 24 timmar
  Gratis implantatkonsultation 

efter undersökning 

krysshammarvägen 10, Solna 
info@solnadental.se 
solnadental.se

!
Det här är en lågupplöst PDF, logotyper 
och bilder kan se suddiga ut på din skärm 
men blir tydliga i tryck.

Mail: Vänd detta mejl
Tel: 08-550 554 10

Bästa hälsningar

Produktionsavdelningen Mitti

  

Stora annonser kan vara skalade och  
anpassade för att rymmas på en A4. %

Kommentar från producent:

Huvudstatandläkarna - Krysshammarvägen 10, Solna - info@solnadental.se
Arenatandläkarna - Evenemangsgatan 16, Solna - arena@solnadental.se

Tel 08-55 39 39 99

Regelbunden 
tandvård lönar sig!

TAND-
UNDERSÖKNING
För patienter 20–29 och 75+

525 kr
Med tandvårdscheck

Ord. pris 825 kr

TAND-
UNDERSÖKNING

För patienter 30–74 år

675 kr
Med tandvårdscheck

Ord. pris 825 kr

FÅ EN  
ELTANDBORSTE  

PÅ KÖPET  
NÄR DU BOKAR  
TANDUNDER-

SÖKNING!

Sirpa Moisio

Korrektur på er annons  
i Lokaltidningen vecka 19

Återkom med ev ändringar eller ett godkännande 
snarast, dock senast tisdag veckan före publicering

Korrekturet är skickat: 4  April kl. 16.00          Materialnummer: 4103417_.indd
Bredd: 248 mm Höjd: 178 mm

!
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I det stora lekrummet på öppna förskolan Juni
backen i Hallonbergen är det fullt av bebisar som 
kryper runt och utforskar världen. Här finns så 
mycket att upptäcka – sin egen spegelbild, klos
sar, skallror – och andra barn. För föräldrarna är 
öppna förskolan en möjlighet att få träffa andra 
vuxna i samma skede av livet. 

– Föräldrar kan känna sig lite ensamma i sina 
hem. Man kanske har släkten kvar någon annan
stans i Sverige eller världen och saknar vänner 
med barn i samma ålder. Då kan man komma 
hit, träffa andra föräldrar som bor i närheten och 
kanske hitta någon att ta en promenad eller en 
fika tillsammans med, säger förskolläraren Ing
Britt Björk. 

Här träffades Sofie Ericsson och Therese 
Ekberg för några år sedan när de hade blivit 
mammor för första gången. Sedan dess har de 
blivit goda vänner. 

– Bara att få träffa andra vuxna är värt mycket 
när man är hemma med små barn. Men det är 
också skönt att få prata av sig och höra hur andra 
föräldrar gör med mat och sömn, aktiviteter och 
förskolor, säger Sofie Ericsson. 

Kan fråga om allt
Öppna förskolan Junibacken är till för alla föräld
rar som är hemma med sina yngre barn. Sång, 
rytmik och skapande varvas med fri lek och akti
viteter för barn i olika åldrar. Här finns massor 

av roliga leksaker, böcker och målarfärg, deg och 
pyssel för dem som vill skapa. 

– Varje dag har vi sångstund klockan 10 och 
14 och vissa dagar kryddar vi med babymassage 
och olika tematräffar då man får prata om bar
nens utveckling, säger IngBritt Björk. 

Just den möjligheten var något Therese 
Ekberg uppskattade mycket när hon hade fått 
sitt första barn och allt var nytt och lite ovant. 

– Man kan fråga om precis allt. Som nybliven 
förälder är det mycket man undrar och då kan 
det vara skönt att få prata med ett proffs, inte 
bara sina kompisar, säger hon. 

De som vill samtala enskilt har också möjlig
het till kostnadsfria samtal tillsammans med en 
familjebehandlare. 

Öppna förskolan anordnar även ”Svenska med 
baby” då barn och föräldrar från olika bostads
områden och med ursprung i hela världen får 
mötas och träna svenska under lättsamma former. 

Dagens höjdpunkt 
Sångsamlingen är dagens höjdpunkt och när 
IngBritt kommer in med sin lilla korg sitter 
föräldrarna redan i en ring med sina barn. Till
sammans sjunger de ”Imse vimse spindel” och 
”Lilla snigel” och IngBritt plockar upp den ena 
överraskningen efter den andra ur korgen. 

– Det vi är ute efter är pirret i magen! Nu stäl
ler vi oss upp och dansar på stället: ”Hej barnet 
upp ända upp i taket, hej barnet ner ända ner i 
golvet”. 

Det är trångt i ringen och när föräldrarna 
stöter i varandra börjar de skratta. I de små pau
serna mellan sångerna börjar de sedan prata lite 
försiktigt med varandra. 

– Här får barnen vänja sig vid förskolemiljön 
och att träffa andra barn och vuxna. Vår avsikt 
och förhoppning är att medverka till att barnen 
får stimulans att utvecklas och att föräldrarna 
stärks i sin föräldraroll, säger IngBritt Björk. 

På öppna förskolan Junibacken leker och sjunger barn och deras föräldrar 
tillsammans. Här kan mammor och pappor hitta nya vänner och prata om 
livet som förälder, samtidigt som barnen får möjlighet att vänja sig vid 
förskolemiljön. 

Lär känna nya vänner på öppna förskolan

Föräldraträffar och individuellt stöd för föräldrar 

På öppna förskolan får föräldrar delta i roliga aktiviteter tillsammans med sina barn, träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter.
FOTO: MARIA HENDERSON

Sundbybergs stad erbjuder regelbundet 
föräldraträffar. På träffarna får man konkreta 
tips för att stärka det positiva samspelet 
och underlätta i vardagen hemma. Det är 
kostnadsfritt att delta och vid behov erbjuder 
staden tolk och barnvakt. 

• Alla barn i centrum – fyra träffar för föräldrar till barn mellan 3 och 
12 år. 
• Älskade, förbannade tonåring – fyra träffar för alla tonårsföräldrar. 
• Komet 3–11 år – elva träffar för föräldrar som upplever att det är 
mycket bråk och konflikter runt deras barn. 
• Tonårskomet – nio träffar för föräldrar som upplever att det är 
mycket bråk och konflikter runt deras tonåring. 

Anmälan till och mer information om föräldraträffarna finns på 
sundbyberg.se/foraldrastod. 

Behöver du prata enskilt med någon om föräldraskapet finns 
möjlighet till fem förebyggande samtal med erfarna föräldraskaps
stödjare. Ring 08706 88 00 för att boka tid. 

Nilo Wörner älskar rutschkanan på öppna förskolan.
FOTO: MARIA HENDERSON

Sångsamlingen är dagens höjdpunkt.
FOTO: MARIA HENDERSON
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I Sundbybergs stad pågår ett ständigt arbete för 
att utveckla och förbättra skolan och ge alla barn 
möjligheter till goda resultat och ett livslångt 
lärande utifrån sina förutsättningar.

I Sundbybergs förskolor och skolor finns 
kompetent och engagerad personal med stor 
vilja att ständigt förbättra och utveckla verk
samheterna. Till sin hjälp har de Sundbybergs  

Kunskapscentrum, med specialistkompetenser 
inom olika områden, och förstelärare – riktigt 
skickliga lärare som driver utvecklingen framåt. 

Det viktiga språket
Språket är nyckeln till lärande och utveckling. 
På förskolorna får barnen leka med ord, begrepp 
och träna på att berätta och uttrycka tankar och 

Sundbybergs förskolor och skolor arbetar för en likvärdig förskola och skola för 
alla barn och elever. Alla barn och elever ska känna sig trygga och välkomna 
samt få bästa förutsättningar för att nå målen socialt och kunskapsmässigt. 

En förskola och skola för alla

Ingridskolan i Bergshamra är en grund- och gymnasie-
skola anpassad för elever med Asperger Syndrom men 
öppen för alla.

Grundskolan bedriver undervisning från årskurs 1 till 
årskurs 9. Gymnasiet erbjuder Naturvetenskaps-
programmet, Estetiska programmet och  
Introduktionsprogrammet.

• Kunnig och lyhörd personal
• Hög personaltäthet
• Individanpassad undervisning
• Små klasser
• Trivsam och lugn miljö

www.ingridskolan.se - 08-27 26 23 - 08-26 88 20

EN SPECIELL

SKOLA

I Sundbybergs skolor ska alla elever utvecklas maximalt, kunskapsmässigt och socialt.
FOTO: FREDRIK HJERLING

Aktiviteter på rasterna ska göra skolgården till en vänlig och inkluderande plats för alla barn.

känslor. Barnen lär sig ställa frågor, argumentera 
och kommunicera med andra barn och vuxna 
för att utveckla och skapa ett rikt språk. Barn 
i förskolan som har ett annat modersmål än 
svenska får möjlighet att kommunicera på såväl 
svenska som på sitt eget modersmål. 

Alla elever ska få en likvärdig språk, läs och 
skrivundervisning i grundskolan. Grundskolan 
arbetar aktivt med språkutvecklande arbetssätt 
samt har metoder för att tidigt upptäcka läs 
och skrivsvårigheter hos elever och ge dem det 
stöd de behöver för att de ska nå målen utifrån 
sina förutsättningar.

God start i livet
Sundbybergs stads förskolor arbetar dessutom 
kring hbtqfrågor och normkreativitet i försko
lan. All personal får utbildning om sina och 
andras rättigheter och tillsammans med barnen 
arbetar de med mänskliga rättigheter och bemö
tande på ett konkret sätt i den dagliga verksam
heten. Det skapar en inkluderande och trygg 
miljö för såväl vuxna som barn.

Att barn redan i tidig ålder upptäcker glädjen 
i att röra sig är en investering för livet och det har 
Sundbybergs kommunala förskolor tagit fasta 
på. På de flesta av förskolorna har personalen 
rörelse tillsammans med barnen till gymnas
tikprogrammet MiniRöris som är framtaget av 
Friskis och Svettis. Utöver rörelseglädje får bar
nen även träna motorik, lära sig att slappna av 
och att samarbeta. 

Trivselprogrammet i grundskolan är ett 
annat sätt att inspirera barnen till mer rörelse, 
men också stärka relationer mellan eleverna på 
skolan. På varje skola utses ett antal elever som 
har hand om aktiviteter och lekar på rasterna 
och ser till att alla får vara med. Lekarna främjar 
rörelse och skapar gemenskap och närhet mel
lan åldrar och klasser. På skolgården skapas en 
vänlig, inkluderande och trygg atmosfär som alla 
har glädje av.

Läs mer om barnomsorg och utbildning 
på sundbyberg.se.

FOTO: FREDRIK HJERLING



16

Sundbyberg växer mest i Sverige. Inom fem år kommer över  
13 000 nya invånare ha flyttat in i kommunen. Behovet av nya 
medarbetare är därför stort inom många områden och staden 
rekryterar 400 nya medarbetare varje år. I Sundbybergs stad finns 
över 100 olika yrken och just nu är efterfrågan på förskollärare, 
lärare, ingenjörer och socionomer extra stor.

– Det är händelserikt i Sundbyberg och vi vill ständigt utveck
las. Vi söker dig som kommer in med nya ögon och kreativa idéer 
och som vill växa tillsammans med oss, säger stadsdirektör och 
koncernchef Helén ErikssonElf.

Sundbyberg är en stad där alla ska känna sig välkomna. Bland 
annat har stadens arbete med ett inkluderande bemötande gett 
ett stort eko i omvärlden. New York Times och över tvåhundra 
andra internationella och nationella medier rapporterade om 

Sundbyberg när stadens simhall blev den första i världen att hbtq 
certifieras.

Om du är nyfiken på att arbeta i Sundbybergs stad kan 
du läsa mer på sundbyberg.se/ledigajobb. Du kan också följa 
Instagramkontot jobba_i_sundbybergsstad.

 
Fakta Sundbybergs stad
Folkmängd: 48 000 i Sveriges till ytan minsta kommun. Prognos 
år 2030 över 80 000 invånare.
Antal anställda: 2 200
Restid: Sundbybergs centrum – Stockholm central 8 min
Grannkommuner: Stockholm, Solna och Sollentuna
Utmärkelser: Årets Superkommun 2017 och 2015, 
Årets Tillväxtkommun 2014, Årets Majkommun 2014

Josefine Carlsson, projektledare mark- och infrastruktur 
Jag är med hela vägen från planering till slutförande när vi byg
ger i Sundbyberg, allt från lekplatser till nya gator.  

Allt vi gör är till för invånarna och jag tycker om att vi får 
möjlighet att lyssna in deras synpunkter redan i ett tidigt skede, 
i både stort och smått. Är det någon som exempelvis önskar en 
papperskorg kollar jag upp förutsättningarna för det och ger svar. 

Det är roligt att jobba i en stad som växer så mycket. Som 
anställd uppmuntras du att tänka nytt och komma med egna 
idéer för hur vi kan bygga en hållbar stad tillsammans. Du blir 
inte bara en i stacken, utan du får möjlighet att synas om du vill. 
Här får du verkligen vara med och påverka och varje dag bjuder 
på nya utmaningar.

Pia Hedman, förskollärare heldygnsomsorgen Ugglan
Jag jobbar på stadens heldygnsomsorg. Det är ett stort ansvar 
eftersom vi ibland träffar barnen mer än deras familjer och där
för är det viktigt att vi gör det så bra som möjligt för barnen.

Jag har ett stort förtroende från min chef och får tillsammans 
med mina kollegor planera verksamheten. Alla i min arbets
grupp är kompetenta och vi kompletterar varandra. Eftersom vi 
är en relativt ny och unik verksamhet får vi hela tiden prova nytt 
och har du egna idéer är det lätt att kunna genomföra dem. 

På min fritid är jag engagerad i Friskis & Svettis barnverk
samhet och gör material som heter Röris och MiniRöris. Det 
använder jag tillsammans med barnen på min förskola, men jag 
har också fått möjlighet att utbilda personal på andra förskolor 
och grundskolor i Sundbyberg.

Linus Warrenstein, arbetsmarknadskonsulent 
Jag hjälper människor att komma ut i arbete, praktik och syssel
sättning. Det känns bra att få möjlighet att hjälpa människor och 
vara med och bidra till en bättre utveckling för stadens invånare.

Jag uppskattar framför allt mötet med människor. Många 
som kommer till oss har kanske en något sargad självkänsla och 
känner sig uppgivna. Ibland kan det räcka med en liten putt i 
rätt riktning. Vi arbetar mycket med motiverande, rådgivande 
och stöttande samtal. Vi sår ett frö och ser en blomma växa fram.

Det är roligt att jobba i en flexibel, kunnig och kompetent 
arbetsgrupp där vi hjälps åt och lär av varandra. Sundbybergs 
stad tar tillvara sina medarbetares kompetenser och vågar satsa 
på dem som visar framfötterna. Här får människor chansen att 
utvecklas.

Ett händelserikt och 
spännande jobb – ett 
kliv utanför din dörr

Vi skapar framtidens Sundbyberg

Vill du arbeta i en stad som är i ständig utveckling och samtidigt ha nära till jobbet? 
Då är du välkommen till din egen stad – Sundbybergs stad.

Jan-Erik Kamperman, gruppchef på VA-enheten och Katrin Petters-
son, tillförordnad enhetschef för stadens ungdomsenhet trivs med  
att jobba i Sundbybergs stad.

FOTO: PHILIP WÖLLNER

FOTO: FREDRIK HJERLINGFOTO: FREDRIK HJERLINGFOTO: FREDRIK HJERLING
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Stefan Bergström
Stadsmiljökommunalråd för Centerpartiet i Sundbyberg 
stefan.bergstrom@sundbyberg.se

0700-87 55 55

      

Jag heter Stefan Bergström och är Stadsmiljökommunalråd för 
Centerpartiet. För oss i Centerpartiet är en god dialog viktig med alla 
sundbybergare. Känn dig därför välkommen att ta kontakt med mig 
om du undrar över något eller om du har någon idé om hur vi kan 
göra vår stad ännu bättre.
 

Välkommen till Sundbyberg

/SBGcentern sundbybergscentern.se

Ett öppet Sundbyberg för alla! 

Hemsida: sundbyberg.vansterpartiet.se 
Facebook: vansterpartietsundbyberg
Instagram & Twitter: v_sundbyberg

Bli medlem! www.vansterpartiet.se/bli-medlem

Mindre egoism,  
mer antirasism och feminism. 
 
Välkommen till Sundbyberg  
och till Vänsterpartiet!
Jesper Wiklund, oppositionsråd

Vi jobbar för att kultur, idrott och 
föreningsliv ska växa i takt med att 
fler flyttar hit till vår vackra stad.

Välkommen till 
Liberalerna!

08 – 706 80 64
sundbyberg@liberalerna.se

Johan Storåkers 
Kommunalråd (L)

STÖD LIBERALERNA - 
BLI MEDLEM
Swisha 50 kr 
till 123 148 12 41
I meddelanderutan skriver 
du ”ny” följt av hela ditt 
personnummer och din 
mejladress. Eller gå in på
liberalerna.se/bli-medlem

5 viktiga varor 
att byta till eko.

2. Bananer & vin-
druvor 
Två frukter som är riktigt hårt bespru-
tade. På bananodlingar används väldigt 
hälso- och miljöfarliga bekämpnings-
medel som kan ge arbetarna och deras 
barn nervskador. Och vindruvor, med 
sina tunna skal, kan innehålla rester 
av flera kemiska bekämpningsmedel. 
Om du inte hittar ekologiska bananer, 
vindruvor, russin eller vin kan det alltså 
vara en idé att välja något annat.

  3. Mejeri produkter
För några kronor extra kan du få ekolo-
giska mejerivaror som gör stor nytta både 
i Sverige och i andra delar av världen. På 
hemmaplan bidrar du till friskare vatten, 
mindre gifter och att fler fåglar och blom-
mor trivs. Och i länder som Brasilien 
behöver varken natur eller människor 
förgiftas. Varför? Jo, ekokossorna mum-
sar mest på växter från den egna gården, 
istället för hårt besprutat foder från andra 
sidan jordklotet.

5. Potatis
Visste du att det finns bekämpnings-
medel i nästan alla svenska vatten? Ja, 
till och med i åar, bäckar, dricksvatten, 
grundvatten och i regn. Genom att välja 
ekologiskt sprids mindre gifter i vår 
natur. Potatisen är en av de grödor som 
besprutas mest i Sverige.  

Och medan du byter till eko, så kämpar 
vi i Naturskyddsföreningen för schysstare 
mat i butikerna. När du blir medlem för 
24 kr/mån gör du oss ännu starkare. För ju 
fler vi blir desto större skillnad kan vi göra.

SMS:a »medlem« till 72 900 så hör vi av oss.

1. Kaffet
På kaffeplantager används flera giftiga 
kemiska bekämpningsmedel. De skadar 
– och kan i värsta fall döda – natur, djur 
och människor. Välj ekologiskt kaffe, det 
gör stor skillnad för alla inblandade.

4. Kött
Vill du ha kött från gladare djur? Välj 
eko. På köpet får du samma viktiga miljö-
fördelar som när du köper de ekologiska 
mejerivarorna. Finns inte ekologiskt så 
är svenskt naturbeteskött också bra. Men 
det viktigaste av allt är faktiskt att käka 
mindre kött överhuvudtaget.
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Biblioteken i Sundbyberg är mötesplatser som är öppna för 
alla. Här finns trevliga och tillgängliga miljöer som väcker 
inspiration till att läsa. 

– De som besöker våra bibliotek upplever dem som väldigt 
positiva. De är nya och fräscha, med mycket färg. Biblioteken 
ska väcka lusten att läsa och lära genom att vi exponerar böck
erna på ett spännande sätt och genom alla de aktiviteter vi har, 
säger bibliotekschef Margareta Engstrand.

På biblioteken kan du läsa, låna, bläddra, titta, fråga, söka, 
hitta, plugga, mejla och mötas. Allt är gratis och du kan sitta 
länge och läsa tidningar och småprata med andra besökare om 
du vill. För studerande finns läxhjälp, språkkafé, tysta läsrum 
och möjlighet att boka grupprum.

– Alla kanske inte ser de möjligheter som finns på biblio
teken. Här blir du sedd när du kommer in och får kompetent 
vägledning när du behöver hjälp. Vi kan ge boktips, hjälpa till 
med informationssökning och du kan fråga om allt möjligt. Det 
är det vi bibliotekarier är till för, säger Margareta Engstrand.

Bibliotek med olika inriktning
I Sundbyberg finns två bibliotek. Biblioteket i Signalfabriken 
i centrala Sundbyberg har programpunkter som exempelvis 
författarbesök och filosofikaféer. Biblioteket i Hallon bergen 
erbjuder ett stort antal böcker på olika språk och lättläst 
svenska, och aktiviteter som språkkaféer och läxhjälp för per
soner som är nya i Sverige.

Under sommaren öppnar sommarbiblioteket i Rissne och ett 
minibibliotek i Marabouparken med en del aktiviteter för barn.

Sagor och bokklubbar
En av bibliotekens viktigaste uppgifter är att ge barn och unga 
nyckeln till läsande, lärande och språket. 

– Om man som vuxen ska klara av att läsa dagstidningar 
och ta till sig information behöver man ett ordförråd på minst 
50 000 ord. 17åringar som har läst och lyssnat på texter ända 
sedan de var barn förstår ungefär 5070 000 ord, medan de 
som inte har gjort det kan förstå 1517 000 ord. Det skapar 

väldigt olika förutsättningar i livet, säger Margareta Engstrand.
Det är också viktigt att barnet får upprätthålla sitt moders

mål om det har en ett annat modersmål än svenska och biblio
teken har barnböcker på ett 70tal språk.

Varje lördag erbjuder biblioteken olika program för barn, 
som sagostunder, skapande verksamhet, filmklubbar och bok
klubbar.

Läsning för alla
Det finns även bokklubbar för vuxna och för dem som inte kan 
läsa tryckt text. Dessutom finns en bokcirkel på engelska och 
en feministisk bokcirkel.

– Du kan också låna en bokcirkelkasse och göra en egen 
bokcirkel med vänner och bekanta. Och om man behöver får 
man låna våra lokaler till sin cirkel, säger Margareta Engstrand. 

För den som inte kan komma till biblioteken på grund av 
funktionsnedsättning finns möjlighet att få böcker hemlevere
rade med servicen ”Boken kommer”. 

På bibliotekets webbplats bibliotek.sundbyberg.se finns 
information om öppettider och aktiviteter, du kan se om 
böcker finns inne, låna om och reservera, låna eböcker, söka 
fakta i databaser och få lästips och inspiration.

På stadens bibliotek finns böcker som lockar till läsning och lärande, på många språk och för alla åldrar. 
På biblioteken kan du också delta i författarbesök, bokcirklar och skapande aktiviteter och se inspirerande 
utställningar. 

Biblioteken ska väcka lust till läsning

På Sundbybergs bibliotek finns massor att upptäcka. Bibliotekarierna ger gärna boktips och hjälper till med informationssökning. FOTO: SUSANNE KRONHOLM

Här finns biblioteken
Hallonbergen
Adress: Hallonbergsplan 7
Telefon: 08-706 84 70
Ordinarie öppettider: måndag 
och onsdag 11.00–19.00, tis-
dag, torsdag och fredag 11.00–
17.00, lördag 11.00–15.00

Signalfabriken
Adress: Esplanaden 10
Telefon: 08-706 84 80
Ordinarie öppettider: måndag, 
tisdag och onsdag 10.00–19.00, 
torsdag och fredag 10.00–
18.00, lördag 11.00–16.00
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FOTO: JONAS BORG

Sundbyberg firar
– festligt året runt
I Sundbyberg är det tätt mellan festligheterna. 
Här är de största evenemangen: 

Maj. Vårmarknad
I maj varje år förvandlas Sturegatan till en fest
lig gågata när alla butiker håller kvällsöppet 
med specialerbjudanden. Besökarna underhålls 
med artister på olika scener, mat och marknads
försäljning. Arrangörer är Sundbybergs stads
kärneförening och Lions. 

Juni. Nationaldagsfirande på Golfängarna
Det traditionsenliga nationaldagsfirandet den 
6 juni på Golfängarna är en riktig folkfest och 
drar varje år en publik på runt 40 000 personer. 
På plats i gröngräset finns en tältby med lokala 
företag och föreningar som visar upp sina verk
samheter och erbjuder provapåaktiviteter. Det 
finns även möjlighet att diskutera Sundbyberg 
med lokala politiker och tjänstemän, åka någon 
av karusellerna på tivolit och äta en bit mat eller 
dricka något gott i restaurangtälten. 

På scenen uppträder folkkära artister och 
elever från Sundbybergs Musikskola och Dans
studio. 

På festen koras även Årets sundbybergare 
och nya svenska medborgare i Sundbyberg häl
sas välkomna. 

Augusti. Kräft- och surströmmingsskiva
Tredje torsdagen i augusti är alla sundbyber
gare inbjudna till det stora kräft och surström
mingskalaset på Sturegatan. Utöver kräftor och 
surströmming bjuds det på musik och under
hållning. Arrangörer är Sundbybergs stadskär
neförening och Lions. 

December. Julmarknad
Sturegatan i Sundbyberg lyses upp, gatan fylls 
av traditionella marknadsstånd, affärerna har 
kvällsöppet och från stora scenen bjuds det på 
underhållning. Julmarknaden i Sundbyberg är 
alltid ett uppskattat evenemang. Arrangörer är 
Sundbybergs stadskärneförening och Lions. 

Välkommen till oss 
på SweDecor.se! 
Vi har ett brett utbud av inrednings
detaljer som hjälper dig att sätta 
guldkant på ditt hem.

www.swedecor.se

Decor
sw

e se

20%
på ditt första köp 

hos oss. 
Ange koden 
”nyinflyttad”.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram 
för fler erbjudanden och nyheter.
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Vill du veta hur du kan

minska din elräkning och

samtidigt göra något för

en bättre miljö, kontakta

energi- och klimatrådgivningen.

Ring din energi- och klimatrådgivare för
kostnadsfri och opartisk rådgivning om:

• hur du minskar din energianvändning och
minskar din klimat- och miljöpåverkan,

Här kan du lämna ditt grovavfall

SÖRAB, Söderhalls
Renhållningsverk AB
Huvudkontor Box 63, 186 21 Vallentuna
Tel 08-505 804 00, fax 08-505 804 19
www.sorab.se epost info@sorab.se

Kvarnkullen Återvinningscentral
Enköpingsvägen 129, Sundbyberg
Mån-onsdag 12.00-20.00
Lör-söndag 09.00-16.00*)
*) inga företag på lördagar, söndagar och helgdagar

Läs, låna, sitt, titta, fråga, sök, hitta, mejla,
plugga och bläddra på biblioteken i Sundbyberg

Välkommen!
bibliotek.sundbyberg.se

Biblioteken i Sundbyberg

Det är en naturlig rättighet:

Att kunna dricka rent vatten.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens
arbete med att försvara våra naturliga
rättigheter. Bli Företagsfadder!

För mer information ring 08-702 65 00 
eller besök www.snf.se

Det är en naturlig rättighet:

Att kunna dricka rent vatten.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens
arbete med att försvara våra naturliga
rättigheter. Bli Företagsfadder!

För mer information ring 08-702 65 00 
eller besök www.snf.se
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www.sundbybergsstadsnat.se   Tel 08-706 91 35 

Som nyinflyttad i Sundbyberg får du en behaglig 
tillvaro och massor av möjligheter. Mycket tack 
vare att den digitala framtiden redan är på plats. 
I princip varje sundby bergare och företag kan få 
fasta bredbandstjänster; med hela 96% fiber-
täckning är Sundbyberg Sveriges fibertätaste 
kommun – för sjunde året i rad!

Och just den digitala infrastrukturen är en viktig 
orsak till att Sundbyberg också blev utsedd till 
Årets SUPERKOMMUN i Sverige 2017! 

Du får hela 250 tjänster från 15 tjänsteleveran-
törer att välja fritt ifrån. Allt med en hastighet på 
upp till 1000/1000 Mbits/s, dvs 1 Gig!  
I marknadens snabbaste och säkraste nät för 
internet, tv och telefoni, fastighetsrelaterade 
tjänster, trygghets- och säkerhetstjänster, vård- 
och omsorgstjänster, företagstjänster, kommunal 
service samt underhållning. Vårt nya Hållbara 
Öppna Smarta Hem icke att förglömma!

Välkommen till Sundbybergs Stadsnät.

Välkommen till FIBERRIKET Sundbyberg
Vald till Årets SUPERKOMMUN i Sverige 2017!

Välkommen till FIBERRIKET Sundbyberg
Vald till Årets SUPERKOMMUN i Sverige 2017!
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Sköna naturupplevelser
Igelbäckens naturreservat. Här finns rester 
av ett äldre odlingslandskap med öppna marker 
och kuperad skogsterräng. I Igelbäcken lever 
flera skyddsvärda arter som fisken grönlingen. 
Här finns även en omväxlande och delvis utma-
nande mountainbikebana som går från Ursviks  
motionsområde och ut över Järvafältet. 

Golfängarna och Lötsjön. Ett centralt parkstråk 
som sträcker sig från Rissne äng till Råstasjön i 
Solna. På Golfängarna finns stora öppna gräsytor 
och vackra planteringar längs det vattendrag som 
rinner från Lötsjön i väster till Råstasjön i öster. 
Här finns också en lekplats, ett utegym, en ny 
äventyrsgolfbana, boulebanor och fotbollsplaner. 

Tysta platser. I Sundbyberg finns fem tysta 
platser för den som vill uppleva stillhet: Nöt-
backen och rastplatsen vid Solbacken i Igelbäck-
ens naturreservat, Ursvikshöjdens norra 

slänt, rastplatsen vid sjukilometersspåret i Igel-
bäckens naturreservat, utkiken i Duvbo och  
Tuleparken i centrala Sundbyberg. En skylt mar-
kerar platserna och hjälp att hitta dit finns på 
www.sundbyberg.se. 

Hälsans stig. Hälsans stig är en lättvandrad 
promenadslinga som går i natursköna området 
runt Råstasjön och Lötsjön i Sundbyberg och 
Solna. Karta över Hälsans stig finns att hämta på 
halsansstig.se eller i Löthallen vid Sundbybergs 
idrottsplats. 

Bällstaån och Bällstaviken. Längs Bällstaån 
och Bällstaviken finns en strandpromenad som 
gör det möjlighet att strosa längs vattnet. Vid 
Strandtorget finns också en ny park vid vattnet. 

Grönskande parker 
Duvboparken. Duvboparken är en omväx-
lande park med lekytor, parkmöbler, bollplan, 
berghällar och blandskog. Parken är nyrestaure-
rad och delvis anpassad för personer med fysiska 
funktionsnedsättningar. 

Marabouparken. Marabouparken är en kultur-
minnesmärkt anläggning som förenar konst och 
natur. Den lummiga parken har stora gräsytor, 
en plaskdamm och en stor skulptursamling med 

verk av kända konstnärer. År 2008 utsågs Mara-
bouparken till Sveriges vackraste park. 

Rissne äng. Rissne äng har öppna gräsytor med 
plats för solbad och picknick, en stor upprustad 
lekplats, barnbad, grillplats och en hundrastgård. 

Tornparken. Tornparken ligger på en höjd i 
centrala Sundbyberg. Vattentornet omgärdas av 
gräsmattor och berghällar, dit många går för att 
njuta av utsikten över Sundbyberg. I västra delen 
av parken finns ett äventyrslandskap för barn i 
alla åldrar och sittplatser för de vuxna – allt inra-
mat av grönska. 

Tuvanparken. Tuvanparken ligger vid Strand-
torget vid Bällstaviken. Här finns lekplatser,  
öppna gräsytor med plats för solbad och picknick 
och en hundrastgård. 

Tuleparken. Tuleparken i Tulemarken är en 
spännande naturpark med skogsdungar, klätter-
berg och vackra buskar och träd. 

Hundrastgårdar. I Sundbyberg finns fyra 
inhägnade hundrastgårdar, på Rissne ängar, i 
Tornparken och Tuvanparken och på Golfäng-
arna. På flera ställen i staden finns gratis hund-
bajspåsar, en karta finns på sundbyberg.se. 

Motion och spontanaktiviteter 
Ursviks motionsområde. I Ursvik finns 
fem motionsspår i olika längder. Två av spå-
ren, 2,5 respektive 5 kilometer, är upplysta alla  
dagar från klockan 06 till 22. Det finns också ett 
7,5- kilometerspår samt två längre spår på 10 och 
15 kilometer.

Inom området finns flera rastplatser med 
möjlighet att grilla. 

I anslutning till spåren ligger motionsgår-
den med omklädningsrum, dusch, bastu och ett 
utegym. 

Ursviks aktivitetspark. I aktivitetsparken i 
Ursvik finns en skateboardramp, konstgräsplan, 
gungor, basketplan och klätterställning. Parken 
ligger mellan skogen vid Ursviks motionsspår 
och bebyggelsen i Stora Ursvik. 

Rissne aktivitetspark. Hösten 2017 invigs 
den nya aktivitetsparken vid Rissne IP med par-
kour, studsmattor, utegym och scen.

Utegym. I Sundbyberg finns två utegym som 
kan användas dygnet runt och året om. Utegym-
met i Ursviks motionsområde ligger vid löparspå-
rens startområde och utegymmet vid Lötsjön lig-
ger vid Vackra vägens slut, snett emot lekplatsen. 
Utegymmet vid Rissne IP invigs sommaren 2017.

Sundbybergs stad är grönare än 
många tror. Här finns vacker, varierad 
natur som bjuder in till naturupp-
levelser året runt. Här kan du hitta 
andningshål i vardagen och fylla på 
med kraft. 

Hitta lugnet i Sundbybergs sköna natur

FOTO: ÅKE ESON LINDMAN

I Sundbyberg finns många grönområden med flera mil motionsspår. 

I Tornparken finns ett äventyrslandskap för barn i alla åldrar och sittplatser för de vuxna. Barnbad i Marabouparken.

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

FOTO: SUSANNE KRONHOLM
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I Sundbyberg finns många möjligheter till spontan 
idrott.

Sundbybergs simhall erbjuder bad, lek, 
simskola, motionssim och vattengympa. 
Här finns två 25metersbassänger, varav en 
multibassäng med höj och sänkbar botten. 

I simhallen finns även en undervisningsbas
säng och två bassänger för små barn – en 
liten plaskbassäng för de allra minsta och en 
barnbassäng med ett fantasifullt sagoland
skap. 

Simhallen har öppet även under somma
ren och då är också det stora soldäcket öppet 
med solstolar och kafé. 

Simhallen är hbtqcertifierad och det 
finns bland annat ett tredje omklädnings
rum. Det så kallade flexrummet är främst 

avsett för transpersoner och för personer 
med funktionsnedsättningar med ledsagare 
av annat kön. 

Sommarbad nära dig 
I Sundbyberg finns fyra sommaröppna 
barnbad för de yngsta. Baden finns i Ör, 
Tornparken, Marabouparken och i Rissne. I 
närheten av Sundbyberg finns badplatserna 
Johannelundsbadet, Huvudstabadet och 
Fredhällsbadet. 

Simhallen – en riktig besökssuccé!
Sundbybergs renoverade och utbygg-
da simhall har blivit en riktig besöks-
succé. Under 2016 besökte 260 000 
personer badet, vilket gör simhallen 
till Sundbybergs mest besökta plats. 

Bangolf. Vid Golfängarna finns både en klassisk 
18-hålsbana och en ny äventyrsgolfbana. 

Sport och idrott 
Bollplaner. Vid Rissneskolan finns en mindre 
spontanidrottsplats med konstgräs och sarg, en 
grusplan för 7-mannalag och en konstgräsplan 
för 11-mannalag. Här finns även en streetbasket-
plan med läktare. 

Vid Örskolan går det att spela fotboll, land-
bandy och basket. 

Det finns dessutom flera mindre bollplaner 
i Sundbyberg utrustade med kvällsbelysning, i 
bland annat Tornparken, Duvboparken och i 
Rissne vid Skvadronsbacken. 

Friidrott. Enklare ytor för friidrott finns på 
idrottsplatsen vid Rissneskolan. 

Skridskor. Vintertid spolas basketplanen i akti-
vitetsparken i Ursvik och de mindre bollplanerna 
vid Tornparken, Duvboparken och Skvadrons-
backen för skridskoåkning när vädret tillåter. 

Sundbybergs simhall erbjuder både lek och motion.
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Legitimerade 
Naprapater

Tel: 08-28 99 22
www.sundbybergshalsocenter.se
Brunnsgatan 4A, 172 68 Sundbyberg

Hos våra legitimerade naprapater kan du få akut 
eller förebyggande behandling av muskler som 
leder. Vi jobbar med olika behandlingar och
rehab-träning för att hela din kropp ska få en 
bättre funktion och rörlighet.

Kom igång och träna hos oss så får du hjälp med 
både rörelser och motivation. Träna pilates, 
funktionell styrka, seniorträning, core och yoga. 

Välkommen!

Välkommen till Sundbyberg!
Sundbybergs Idrottsklubb är en flersektionsförening 
med plats för både bredd- och elitidrott.

Idrotta med glädje!

Sundbybergs Idrottsklubb
Stationsgatan 9, 172 68  SUNDBYBERG
08-28 11 15
kansliet@sik.org   •   www.sik.org

Upptäck det aktiva seniorlivet 
på Träffpunkten Allén.
Vasagatan 9 tel: 08-706 8369

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1
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Marabouchokladen tillverkades i Sundbyberg 
från 1910talet fram till 1970talet och under 
30 och 40talet anlades en rekreationspark 
i anslutning till fabriken. Tanken var att de 
fabriksanställda skulle ha tillgång till frisk luft 
och grönska under sitt arbete vid fabriken. I dag 
ligger en konsthall och en restaurang i Mara
bous gamla chokladlaboratorium där de en 
gång i tiden uppfann Twistpåsen och Aladdin
asken och de svenska favoriterna Japp, Non 
Stop och Daim. 

Den lummiga parken har stora gräsytor 
och en populär plaskdamm för barn samt en 
skulptursamling med 1900talets modernis
tiska pionjärer, till exempel Marino Marino, 
Henri Laurens, Eric Grate, Ivar Johnsson och  
Raymond DuchampVillon. 

Under sommaren finns ett minibibliotek 
i parken. Sommarens gäster kan låna en bok, 
picknicka och ta del av teatrar, konserter, 
utställningar och visningar. Under året arrang

eras även guidade visningar av parken, skulp
tursamlingen och utställningarna i konsthallen. 

Internationell konst i vacker miljö 
I Marabouparkens konsthall kan besökarna 
möta aktuella konstnärskap i utställningar som 
utforskar och speglar vad det är att vara männ
iska i dag och som introducerar den samtida 
konsten. Under 2017 pågår ett arbete under 
temat Acts of self ruin som undersöker kampen 
för kollektiv gemenskap och jämlikhet i indivi
dualismens tidsålder. Konsthallen har även en 
permanent samling konst av 1900talsmålaren 
Hilding Linnqvist. 

På söndagar huserar Monsterklubben i 
konsthallen. Då är barn från sex år och uppåt 
välkomna tillsammans med sina föräldrar för 
att delta i skapande aktiviteter. Konsthallen 
erbjuder även barnverksamhet under loven. 

I Marabouparken ligger restaurang Parkliv 
som erbjuder vällagad mat från grunden, fika från 
eget bageri och hemmustade drycker efter säsong. 

Marabouparken och konsthallen ligger på 
Löfströmsvägen 8, vid Bällstaån söder om järn
vägen i centrala Sundbyberg. 

Läs mer om Marabouparken och konst
hallen på marabouparken.se. 

Skönt parkhäng och 
spännande konst i 
Marabouparken

FOTO: YVONNE SÖDERBERG

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

FOTO: ÅKE ESON LINDMAN

FOTO: JEAN BAPTISTE BÉRANGER

I centrala Sundbyberg ligger 
Marabou parken, en prisbelönad  
funkispärla från 30-talet med skulp-
tursamling, konsthall, restaurang och 
en plaskdamm för de allra minsta 
besökarna. 

Marabouparken anses vara en av Sveriges mest välbevarade parker.

Vackra planteringar.

I konsthallen visas spännande samtida konstutställningar.
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Från jordbruksbygd
till urban snabbväxare

En gång i tiden var hela Sundbyberg ett ändlöst havslandskap. I 
takt med landhöjningen uppstod något av ett skärgårdslandskap 
och för ungefär 4 000 år sedan kom de första människorna hit 
för att jaga och fiska. I Kymlinge och Tornparken har man fun
nit stenyxor som är ännu äldre. De kan ha tappats i vattnet från 
båtar som kryssade över Sundbyberg och Fröfjärden för länge 
sedan. 

I Sundbybergs breda vattenfyllda dalar fanns möjlighet 
till mat och bostad. Så småningom började människorna även 
bruka jorden och små byar växte fram. Arkeologer har hittat flera 
fornfynd och gravar som berättar om hur människorna levde. 

Under mitten av 1800talet var Sundbyberg fortfarande en 
jordbruksbygd som bestod av några få gårdar. Sundbybergs 
grundare Anders Petter Löfström tog över driften av jordbruket 
på Sundbybergs gård 1863 och köpte sedan gården och andra 
gods och gårdar i närheten. 

Bostäder åt arbetarna 
Ungefär samtidigt förändrades Sverige. Industrierna expanderade 
och allt fler flyttade från sina jordbruk in till staden, vilket i Stock
holm ledde till svår bostadsbrist och misär på 1870talet. 

Stadens grundare, Anders Petter Löfström, som ägde och 
bodde på Sundbybergs gård, var religiöst och socialt engagerad. 
Han ansåg att marken i Sundbyberg skulle kunna bli en framtida 

arbetarstad. Han tyckte också att det borde finnas arbetsplatser 
i den nya arbetarstaden och redan 1870 såldes den första indu
stritomten. 

Han deltog i planerna att bygga en järnväg mellan Stock
holm och Västerås och lyckades övertala järnvägsbolaget att dra 
järnvägen över Sundbyberg. År 1876 öppnade järnvägslinjen 
StockholmVästeråsBergslagen. Året därpå började han mer 
aktivt stycka upp Sundbyberg i tomter som han sålde billigt till 
trångbodda arbetare som nu kunde bo i Sundbyberg och pendla 
till jobbet i Stockholm. 

Hans tanke var att det skulle vara billigare för arbetare att 
köpa sig ett hus ”med egen täppa till” med en avbetalning på 15 
år, än att hyra ett rum med eldstad inne i Stockholm. Den första 
”stadsplanen” kom till 1877. 

Staden börjar byggas 
Under 1880talet började fler industrier hitta till Sundbyberg 
och fabriker och verkstäder blandades med bostadshus. Snart 
hade den lilla orten växt om sin modersocken Bromma och 1888 
bildades köpingen Sundbyberg. 

Löfström byggde själv flera fastigheter, såväl bostäder som 
det första kapellet, det första stadshuset, den första skolan, det 
första Eugenia hemmet och det första daghemmet som han done
rade till staden. Han skänkte också mark till bland annat gator, 

öppna platser, kyrka och folkskola till den nya köpingen. Snart 
kom människor från landets alla hörn och byggde nya kyrkor, 
startade fackföreningar och politiska organisationer. 

Men det var inte nybyggarandan som gjorde Sundbyberg känt 
under sina första år, utan de många ölkaféerna, de leriga gatorna, det 
starka brännvinet och de bråkiga kommunalstämmorna. 

Omtyckt bostadsort 
Snart blev det dock bättre ordning i Sundbyberg med polis, 
fängelse och brandkår. År 1927 blev Sundbyberg rikets 113:e 
stad. Vid stadsbildningen 1927 omfattade Sundbyberg endast 
den äldre stadskärnan kring järnvägen. År 1949 överfördes 
Lilla Alby, Lilla Ursvik och Duvbo till staden och sedan dess 
har Sundbyberg vuxit snabbt. Under en lång period byggdes 
ett nytt bostadsområde varje årtionde – Storskogen på 1950
talet, Ör på 1960talet, Hallonbergen på 1970talet och Rissne 
på 1980talet.

I dag bor nästan 50 000 personer i Sundbyberg. Närheten till 
service, affärer, restauranger, grönområden och Stockholm city 
samt utmärkta kommunikationer gör att allt fler söker sig hit. 

Nya bostadsområden tillkommer på flera håll i staden, till 
exempel i Stora Ursvik, för att ge plats åt många fler nya invå
nare. Fortfarande självständiga och oberoende av Stockholm och 
fortfarande Sveriges till ytan minsta stad.

Sundbyberg är en mycket gammal bygd som har utvecklats från jordbruksbygd 
till att bli en av Sveriges snabbast växande kommuner. Även om platsen har 
varit bebodd i många år är staden relativt ung – den grundades under andra 
halvan av 1800-talet.

Landsvägen år 1903, kvarteret Atleten och Bageriet till vänster. FOTO: SUNDBYBERGS MUSEUM
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Välkommen till
Aleris i Järva

Vårdcentral
Välkommen att lista både dig och din familj
hos oss. Vi erbjuder distriktssköterska, hus- 
läkare, psykoterapeut, vaccinationer och vid 
behov hemsjukvård. Här finns även apotek.

Specialistvård
Med korta väntetider och snabb tillgång till
våra specialister erbjuder vi specialistmot-
tagningar inom allmänkirurgi, barnmedicin, 
barnkirurgi, ortopedi, ögon och öron-näsa-

hals. Vid vår operationsenhet utförs enklare 
dagkirurgi.

Närakuten, öppet 8–22 alla dagar
Hit kan du vända dig för akuta besvär som 
inte kräver akutsjukhusets resurser. Ring 
oss för tidsbokning så minskar du risken att 
behöva vänta.

Aleris har även röntgenavdelningar i Jakobs-
berg och Vällingby. 

Vård i din 
närhet

Aleris är ett  vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk hälsa i Sverige, Norge och 
Danmark. Aleris ägs av Patricia Industries – en del av Investor. Läs mer om oss på  www.aleris.se

Närakut – Vårdcentral – Specialistvård. På Rinkebysväng-
en 70 erbjuder Aleris en bred och professionell vård till dig 
och din familj som bor i området kring Ursvik/Sundbyberg.  

Kontakta oss på tel 010-175 65 00
Aleris Vårdcentral Järva
Närakuten Järva 
Aleris Specialistvård Järva

Aleris Röntgen Jakobsberg 08-587 361 73
Aleris Röntgen Vällingby 08-123 197 99

svenskakyrkan.se/sundbyberg
facebook.com/svenskakyrkansundbyberg
Instagram: @svenskakyrkansundbyberg

En plats för dig.
Sundbyberg är den perfekta småstaden i storstaden. Här finns 
närheten till såväl Stockholm som naturen. Här finns en mysig 
stadskärna och massor av kultur att ta del av. Här finns ett 
stort utbud av restauranger och uteliv. Här finns kyrkan mitt i 
staden. Här finns alla typer av människor. Och här finns du.

Välkommen hem!
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Dags för tandläkarbesök?
Varmt välkommen till Din Privattandläkare!

Vi erbjuder modern hälsovårdande behandling med personligt omhändertagande och engagemang.

Medlemmar i

SOLNA–SUNDBYBERGS PRIVATTANDLÄKARFÖRENING

Alhusseiny, Mahdi
Storgatan 70, 171 52 Solna 

(Huvudsta Centrum)

Tfn 08-705 00 39,  
070-438 13 72

info@huvudstatandlakare.se

de Neergaard, Marie
Hotellgatan 3, 5 tr,  

171 45 Solna

Tfn 08-28 99 70 
tdl.neergaard@gmail.com

www.deneergaard.se

Denton Tandvård AB
Leg. tandläkare:  

Natalie Stevanovic och Maja Mickovic

Gyllene Hästens Torg 9, Solna

Tfn 08-655 06 55, 073-976 80 00

info@dentontandvard.se 
www.dentontandvard.se

E.T. Dentist
Tokarski, Elisabeth

Sundbybergs Torg 3, 3 tr., 
 172 67 Sundbyberg

Tfn 08-98 26 66

www.etdentist.se

Ljungberg, Ove
Råsundavägen 68,  

169 57 Solna

Tfn 08-27 14 01

ove.ljungberg@ptj.se 
www.tandlakareoveljungberg.se

Rissne Dental
Famili, Amir

Kavallerivägen 30,  
Rissne Centrum, Sundbyberg

Tfn 08-733 10 06.

www.rissnedental.se

Solna Dental
Krysshammarvägen 10, Solna 

Tfn 08-55 39 39 99

Evenemangsgatan 16, Solna  
Tfn 08-55 39 39 99

Åberg, Erika
Erik Sandbergsgata 25 B,  

169 34 Solna

Tfn 08-82 32 84

Wikstad, Bengt
Huvudstagatan 10, 171 58 Solna

Tfn 08-27 99 14

bengt.wikstad@solna.mail.telia.com

Välkommen till 
din nya tandläkare!

Boka din tid online!   Besök: Tulegatan 8, Sundbyberg
www.distriktstandvarden.se  Ring: 08-597 603 80

En av Distriktstandvårdens 19 kliniker ligger nära din nya bostadsadress.
 

ERBJUDANDE  JUST NU !
Som ny patient får du 150 kronor 

att nyttja på valfri behandling.

Säg bara att du är nyinflyttad vid ditt första besök.

150 kronor

Hit är hela familjen välkommen för både allmän-, akut- samt estetisk tandvård. 
Vi tror på en modern och trygg tandvård, som är tillgänglig för alla. Vi är anslutna 
till Försäkringskassan och har landets bästa garantier.
 
Hoppas att du kommer trivas på din nya adress – och hos oss.
 
Varma hälsningar,
Teamet på Distriktstandvården i Sundbyberg
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Hemtjänst
För personer som behöver stöd och service i 
vardagen finns hemtjänst. Hemtjänstpersona
len hjälper till med praktiska sysslor i hemmet, 
ger omsorg och social samvaro. Utöver detta 
går det också att ansöka om trygghetslarm. En 
nattpatrull ansvarar för insatser nattetid, inklu
sive utryckningar på larm. Hemtjänsten ger 
också ledsagning och avlösning i hemmet. 
Det finns flera hemtjänstutförare att välja  
mellan, både kommunala och privata. 

Hemtjänst kan beviljas efter utredning 
av biståndshandläggare. Du når dem på  
08706 80 00, måndag–fredag klockan  
9.00–10.00. 

Fixar-Malte 
Personer äldre än 75 år eller personer med 
funktionsnedsättning kan få hjälp av Fix
arMalte med tillfälliga arbeten i hemmet. Det 
kan handla om att sätta upp en gardinstång, 
byta en glödlampa eller hjälpa till vid tunga lyft. 
Fixartjänsten är gratis, men du betalar själv för 
eventuella materialkostnader. Den bokas via 
Träffpunkten Allén, telefon 08706 83 69. 

Bostadsanpassning 
Personer som har behov av att anpassa sin 
bostad kan ansöka om bostadsanpassnings
bidrag hos staden, som då gör en utredning. 
En anpassning av bostaden kan underlätta för 
äldre och personer med funktionsnedsättningar 
att bo hemma. Du når bostadsanpassaren på  
08706 80 00. 

Boende för äldre 
Personer som har stort behov av omvårdnad 
dygnet runt kan efter bedömning få en plats 
på ett äldreboende. På äldreboendet finns 
omvårdnadspersonal på plats dygnet runt. Per
sonalen har kunskap om vård av personer med 
olika diagnoser, till exempel demenssjukdom. I 
staden finns även tillfälligt boende för den som 
behöver kortvarig omsorg. Biståndshandläg
garna i staden beslutar om plats på äldreboende. 
Du kan själv välja mellan de äldreboenden som 
är anslutna till stadens valfrihetssystem. Du når 
Sundbybergs biståndsenhet på 08706 80 00,  
måndag–torsdag klockan 9.00–10.00 samt 
klockan 13–16. Fredagar klockan 13–15.

Dagverksamhet för äldre 
Solbackens dagvård vänder sig till äldre i 
Sundbyberg som har en demenssjukdom och 
fortfarande bor hemma. Gästerna erbjuds en 
hemtrevlig miljö, aktiviteter och underhållning. 

Anhörigstöd 
Bor du tillsammans med en närstående som är 
sjuk eller har en funktionsnedsättning? Då kan 
du få hjälp av anhörigstödet. Det kan även anhö
riga till boende på äldreboende få, liksom om du 
har en förälder som är sjuk. Vi kan underlätta 
och stötta dig som vårdar eller hjälper en vän 
eller närstående. Mer information får du av en 
demenssjuksköterska på telefon 08706 88 28. 

Träffpunkter för äldre 
I Sundbyberg finns två träffpunkter för äldre. 

Här erbjuds ett brett kulturutbud och många 
friskvårdsaktiviteter (till exempel styrketräning, 
sittgymnastik, dans och körsång). Träffpunk
terna ordnar också fester med underhållning 
och dans, och bjuder in föreläsare som infor
merar om aktuella ämnen. För de finsktalande 
gästerna uppmärksammas högtider såsom 
Sverigefinnarnas dag, mors dag och Finlands 
nationaldag. Det finns också möjlighet att äta 
lunch, fika och umgås. 

För att besöka träffpunkterna behöver du 
inget biståndsbeslut, alla är välkomna. 

Träffpunkterna har öppet måndag–torsdag 
klockan 9.00–15.30, fredagar 9.00–15.00.

Träffpunkten Allén, Vasagatan 9, telefon  
08706 83 69

Träffpunkten Hallonbergen, Lötsjövägen 6, 
Hallonbergen, telefon 08706 82 40 (öppnar 
igen efter ombyggnad i början av 2018).

Att delta i aktiviteterna är gratis, du betalar 
bara för förtäring och eventuellt material. Har 
du svårt att ta dig till och från Träffpunkten så 
kan du ansöka om turbundna resor, kontakta  
myndighetsenheten via växeln på telefon  
08706 80 00.

Trygghetsringning
I samverkan med pensionärsföreningar har 
Sundbybergs trygghetsringning startats upp för 
dig som önskar en extra trygghet i vardagen. 
Det är en kostnadsfri telefontjänst som erbjuds 
året runt. Du ringer till en telefonsvarare och 
uppger ditt namn. Därefter lyssnar en volon
tär av telefonsvararen och ditt namn prickas 
av. Om du inte har lämnat meddelande blir 
du uppringd och om vi inte får kontakt ringer 
volontären till någon av de kontaktpersoner 
som du har angivit på anmälan. Alla volontärer 

har tystnadsplikt. Är du intresserad av att bli 
volontär eller ansluta dig trygghetsringning 
kontakta Träffpunkten Allén.

Avlösarservice
Med avlösarservice anses vanligen avlösning i 
det egna hemmet genom att en person tillfälligt 
övertar omvårdnaden från anhöriga. Insatsen 
avlösarservice i hemmet gör det möjligt för 
anhöriga att få avkoppling och uträtta syss
lor utanför hemmet. Avlösning beviljas efter 
utredning av biståndshandläggare. Du når 
dem på 08706 80 00, måndag–fredag klockan 
9.00–10.00. 

Fritidsledsagning
Ledsagning är till för dig under 65 år som på 
grund av funktionsnedsättning behöver hjälp 
för att kunna delta i sociala och kulturella aktivi
teter. För att få ledsagning ska du göra en ansö
kan och dina behov utreds tillsammans med en 
biståndshandläggare som nås på 08706 80 00,  
måndag–fredag klockan 9.00–10.00.

Äldreombud 
I Sundbybergs stad finns två äldreombud som 
bevakar de äldres intressen och hjälper äldre 
att komma i kontakt med rätt person i staden. 
Äldreombuden har tystnadsplikt. 

Karin Öhrner, PRO, 070087 59 37, telefon
tid måndag, tisdag, torsdag klockan 13–15 och 

Ylva Sterner, SPF, 070087 59 36, telefontid 
onsdag, torsdag, fredag klockan 8.30–10.30.

Mer information om stadens äldreomsorg 
kan du hitta på www.sundbyberg.se.

Trygghet och aktivt liv för seniorer 
FOTO: SUSANNE KRONHOLM

Sundbybergs stad vill ge alla kommuninvånare ett aktivt och gott liv. Därför 
erbjuder staden service och stöd samt ett stort utbud av fritidsaktiviteter för 
seniorer och deras anhöriga. 
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Ekonomisk rådgivning
Du kan få ekonomisk rådgivning och hjälp 
med ansökan om skuldsanering hos stadens 
budget och skuldrådgivare. Målet med råd
givningen är att dina problem ska kunna lösas 
på sikt och inte bara för stunden. Rådgiv
ningen är kostnadsfri.

Konsumentvägledning 
Du kan få kostnadsfria och opartiska råd i 
olika konsumentfrågor av stadens konsument
vägledare. Du kan få råd inför köp, informa

tion om vilka regler och lagar som gäller, få 
råd och hjälp vid tvister eller hushållsekono
misk rådgivning. Konsumentvägledningen är 
opartisk och kostnadsfri.

Familjerådgivning 
Par och vuxna med samlevnads och rela
tionsproblem kan söka familjerådgivning via 
Sundbybergs stad. Kontakten med familjeråd
givningen är frivillig och du söker stöd på eget 
initiativ. Varje samtal kostar 250 kronor.

Ungdomsmottagningen 
Till Sundbybergs ungdomsmottagning kan 
ungdomar mellan 12 och 23 år vända sig för 
bland annat samtal om nedstämdhet, oro och 
ångest, relationer, kroppen, sexualitet, preven

tivmedelsrådgivning och tester för könssjuk
domar.

MiniMaria 
Mottagningen vänder sig till ungdomar i åld
rarna 13 till 20 år som har ett missbruk eller 
är i riskzonen för missbruk eller kriminalitet. 
MiniMaria erbjuder rådgivning och stöd, 
utredning och behandling samt stöd till oro
liga föräldrar. 

Beroendemottagning 
Beroendemottagningen är till för vuxna som 
har problem med alkohol och droger. På mot
tagningen kan du få hjälp och stöd att komma 
ur ditt missbruk. Även oroliga anhöriga är väl
komna att kontakta mottagningen.

Stöd och service för personer med 
funktionsnedsättningar
Personer med fysiska eller psykiska funktions
nedsättningar har rätt till stöd och hjälp för att 
kunna leva ett aktivt liv. Det kan handla om 
stöd i hemmet för att underlätta det dagliga 
livet, daglig sysselsättning, personlig assistans 
eller ett boende med särskild service. 

Stöd och råd genom hela livet 
FOTO: MOSTPHOTOS

Ibland kan man behöva goda råd och 
extra hjälp i vardagen. I Sundbyberg 
finns ett stort utbud av service och 
stöd för dig som behöver det. 

Sundbybergs stad är ett finskt förvaltningsområde. 
Det innebär att Sundbybergs stad ett särskilt ansvar 
för att värna om finska språkets ställning.

Du har rätt att prata finska när du kontaktar staden, 
även om du kan svenska. Du kan använda finska vid 
muntliga och skriftliga kontakter med Sundbybergs 
stad och du ska kunna få svar på finska, både munt
ligt och skriftligt.

Du som bor i Sundbyberg har rätt att:
• få förskola och äldreomsorg helt eller delvis på 
finska
• utveckla och behålla det finska kul
turarvet.
Besök sundbyberg.se/finska eller 
ring stadens växel 08706 80 00 och 
få service på finska. 

Haluatko  
puhua suomea?
Sundbybergissä sinulla on oikeus käyttää suomea – 
vaikka osaisitkin ruotsia. Sinulla on oikeus käyttää 
suomea sekä suullisesti että kirjallisesti ollessasi 
yhteydessä kuntaan. Vastaukset kysymyksiisi, sekä 
suullisiin että kirjallisiin, tulee toimittaa suomen 
kielellä. 

Sundbybergin kaupunki on suomen kielen hallinto
alue. Sundbybergissä 
• sinulla on oikeus esikouluun ja vanhustenhuoltoon 
kokonaan tai osittain suomen kielellä 
• kaupungilla on erityinen vastuu suomen kielen ase
man vaalimisessa 
• sinulla tulee olla mahdollisuuksia suomen kulttuu
riperinteen kehittämiseen ja ylläpitämiseen

Vieraile Sundbybergin kaupungin nettisivuilla  
www.sundbyberg.se/suomeksi tai soita kaupungin 
vaihteeseen 08706 80 00 ja saat palvelua suomeksi.

Vill du  
prata finska?

FOTO: SUSANNE KRONHOLM

Mer information och kontaktuppgifter hittar 
du på sundbyberg.se eller genom att ringa 
stadens växel på telefon 08706 80 00.
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Välkommen att 
Välja Vår Vård

i Sundbyberg

Stockholms läns landsting

I Sundbyberg finns två vårdcentraler och en 
Jourmottagning, vilka drivs i Stockholms läns 
landstings regi.

På enheterna arbetar distriktsläkare som är 
specialister i allmänmedicin, distriktssköter-
skor och undersköterskor.

Vi har medarbetare med specialinriktning 
på diabetes, astma/allergi, hypertoni, kost-
rådgivning, hemsjukvård etc. Laboratorier 
för provtagning finns på alla mottagningar.
Via remiss kan Du t ex få kontakt med die-
tist, kurator, sjukgymnast, medicinsk fotvård 
och övriga  specialiteter inom vården – allt 
efter Dina medicinska behov. 

Alla mottagningar har öppet vardagar 
8.00–17.00. 
Vi har möjlighet att erbjuda akuttider alla 
vardagar!
Ring rådgivningen för att boka tid.
Du kan också boka tid via web-tidboken. 
Skaffa ett konto på 1177vårdguiden. Efter 
någon dag får du ett lösenord hem till dig

Kvällar och helger får Du hjälp av Solna–
Sundbybergs Närakut på Hotellgatan 3, 
inne i Solna Centrum.
(I samma hus som Apoteket Kvarnen).

Öppet: Kvällar 17.00–22.00. 
Helger 8.00–22.00

Rissne Vårdcentral
Rissne Torg 3
Tidbokning och rådgivning  ....... 123 369 00
Diabetessjuksköterska ................. 123 369 12
Medicinsk fotvård  ....................... 123 369 26
Kurator  ........................................ 123 369 04

BVC Rissne, Hallonbergen och Ursvik 
Rissne Torg 3
Tidbokning och rådgivning  ....... 123 369 41

Hallonbergens Vårdcentral
Lötsjövägen 1B, plan 3
Tidbokning för akuta besök,
rådgivning  ................................... 587 318 08

Solna-Sundbybergs Närakut
Hotellgatan 3, 171 57 Solna
tel  ................................................. 587 314 80

Mer information om mottagningarna hittar Du på 
www.1177.se

När vårdcentralen är stängd, ring  
1177 för rådgivning. 

För akuta fall ring 112.

www.slso.sll.se

Är du i akut behov av psykiatrisk
hjälp/vård och är över 18 år?

Välkommen att kontakta Mobila Akutenheten Karolinska

Vi har telefonrådgivning, hembesök och tidsbeställda mottagningsbesök.

På enheten arbetar läkare, specialister i psykiatri, sjuksköterskor och skötare
med stor erfarenhet av psykiatri.

Vi har öppet mellan 08.00-22.00 varje dag och vårt telefonnummer är:
08-517 750 40

Sundbybergs
Barnmorskemottagning

Vi finns på:
Sturegatan 2, plan 5

Rissne Torg 3
08-764 67 60

www.barnmorskan.nu

Välkommen till Sundbybergs 
Ungdomsmottagning

Sturegatan 4
172 31 SUNDBYBERG
Tfn. 08-706 81 44

Telefontid: Vardagar 9–10
(13-14 på torsdagar)

www.sundbyberg.se

DÅ JAG BLIR VUXEN

SKA JAG OCH MIN HAMSTER

BO I ETT SLOTT…

Hjälp barn med cancer
För tjugofem år sedan var barncancer praktiskt taget
obotligt. Idag botas ca 75 procent av alla cancersjuka
barn. Detta tack vare forskning som lett till bättre
behandlings- och vårdmetoder. Barncancerfonden
fortsätter stödja forskning och andra insatser med sikte
på att inga barn ska drabbas av cancer. 

postgiro: 90 20 90-0
telefon: 08-661 56 40

www.barncancerfonden.se 

Välkommen 
till Sundbyberg!
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VÄLKOMMEN till: Solna Barnavårdscentral
Vi erbjuder 

– kompetent och engagerad personal.
– hälsokontroller och vaccinationer enligt program för barnhälsovård.

– rådgivning och stöd i föräldrarollen, liksom när det gäller barnets utveckling och beteende.
– föräldragruppsverksamhet.

– tillgång till kurator och logoped på mottagningen 
   Goda kunskaper gällande ”nya” familjekonstellationer och HBT frågor.

 Vi har ett nära samarbete med Vårdcentral, Barnläkarmottagning och Barnmorskemottagning som finns i samma hus.

För meddelande om nyfött barn eller om du är nyinflyttad ring 08-12340900
Övriga telefonkontakter hänvisas till din BVC sjuksköterska. Du hittar telefonnummer på :

www.1177.se  el tel 1177 eller vår hemsida  www.bvc.sll.se/har-finns-vi/solna/  
Öppen mottagning tis kl.10-11, övriga tider bokas med din BVC sjuksköterska. Sommaröppet 8.00-17.00, fre 8.00-15.00

Öppettider mån-tors 7.30-17.00 Fred 7.30-16.00  

Adress Hotellgatan 3 Solna Centrum  (närmast ingång i centrum är från Centralvägen vid busstorget)

Solna Barnmorskemottagning
Vi erbjuder graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, graviditetstest,  

provtagning för sexuellt överförbara sjukdomar och gynekologiska hälsokontroller (så kallade cellprov)

Vi arbetar med patienten i fokus men också efter patientens fokus därför erbjuder vi Dig generösa öppet och telefontider.
Öppettid mån-tors 7.30–18.00, fre 7.30 -16.00

Öppna mottagningar för preventivmedelsrådgivning mån-tor 13.00-17.00
Övriga tider bokas på telefon 08-12345300

Telefontid mån-tor 9-12, 14.00-16.00, fre 9.00-12.00, 13.30-15.00
Se även www.1177.se eller vår hemsida www.slso/mvcnordvast.se 

  
Adress Hotellgatan 3 Solna Centrum  (ingång i centrum från Centralvägen vid busstorget)

Stockholms läns Sjukvårdområde

Vi hjälper dig i din rehabilitering
rätt vård när och där du behöver

Sjukdomar, skador eller andra funktionshinder 
kan påverka din livssituation på olika sätt 

Våra  sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och  
kiropraktorer bedömer ditt rehabiliteringsbehov. 
Rehabiliteringen anpassas individuellt och tillsammans 
upprättar vi en rehabplan. 
Rehab Nordväst erbjuder ett brett rehabiliteringsutbud, 
individuellt, i grupp på land eller i varmvattenbassäng. Vi 
utreder hjälpmedelsbehov och ser till att du får rätt hjälp-
medel. Du får hjälp med dina kostrelaterade besvär. 
Remissfrihet. Högkostnadskort och frikort gäller.

Vi står för trygghet och kontinuitet med vård nära dig!

Kontaktuppgifter Rehab Nordväst
Sundbyberg 08–123 456 00 Sturegatan 4 A
Solna 08–123 456 40 Lövgatan 43
Järfälla 08–123 456 50 Jakobsbergs sjh Birgittavägen 4
Upplands Bro 08–123 421 75 Gamla Landsvägen 2

Besök vår hemsida rehabnordvast.se.
Mer information finns även på 
Vårdguiden 1177.se där du kan boka tid via webben.
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Bibliotek Signalfabriken
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Tornparken med vattentornet
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Simhallen
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Golfängarna
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Rissne IP
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Sundbybergs IP
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Örvallen
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Toppstugan
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Igelbäckens naturreservat

Upptäck Sundbyberg
www.sundbyberg.se

Tysta platser*
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* Sundbybergs stad har valt ut fem tysta och natursköna platser i våra närområden. Syftet 
är att tillgängliggöra platser som kan ge besökaren naturupplevelser och avkoppling.


