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Välkommen till 
Sundbyberg

Jonas Nygren flyttade själv till Sundbyberg 2002 och välkomnades då med  
blommor av en granne.

– Det finns en gemenskap här som är väldigt tydlig och det finns fortfaran-
de en stor öppenhet i Sundbyberg. Det beror på att alla stadsdelar har naturliga 
centrum där man träffar på varandra och att det är små avstånd i staden. Sund-
byberg har en närhet som inte är så vanlig i större städer, säger Jonas Nygren. 

Sundbyberg är en del av Stockholm, men har sin egna tydliga identitet. Här 
finns många parker och grönområden och samtidigt en täthet med mycket  
människor som rör sig i staden. 

– De allra flesta människor vill ha nära till den kommunala servicen, restau-
ranger och butiker och kunna leva ett liv utan att vara beroende av bil. Vi har 
goda kommunikationer och tillgång till en stor arbetsmarknad och till ett stort 
nöjes- och kulturutbud, både i staden och i Stockholm.

En tätare och grönare stad
Nu växer staden med flera tusen invånare varje år.

– Vi har tre ledord – nära, charmigt och expansivt. De allra flesta Sundby-
bergsbor ser fördelarna med tillväxten. Det är den som gör att vi får en bättre 
förskola och att vi har råd att bygga nya parker och grönområden. Sundbyberg 
har alltid expanderat snabbt, så förändringar och utveckling är en del av sta-
dens själ, säger Jonas Nygren. 

Den stora utmaningen för Sundbybergs stad är att lyckas bibehålla stadens 
charm och samtidigt klara av att leverera skola, förskola, äldreomsorg samt ett 
kultur- och fritidsutbud med en bra kvalitet. 

– Vi har lyckats bra hittills. Vi jobbar intensivt med planeringen och har en 
långsiktig vision. Trots att vi har ett högt barnafödande har vi kunnat ge alla 
barn plats i förskolan, vi har hög personaltäthet och hög andel förskolelärare. 

De senaste sextio åren har en ny stadsdel tillkommit i Sundbyberg nästan 
varje årtionde och Jonas Nygren uppskattar deras speciella karaktärer. 

– Jag tycker att man som nyinflyttad ska gå en långpromenad på någon 
timme genom Sundbyberg, då får man uppleva både den svenska byggnadsar-
kitekturen och alla våra trevliga grönområden. 

Nära till de förtroendevalda
I Sundbyberg finns många gröna stråk och oaser som är viktiga för stadens 
karaktär. 

– Golfängarna är en viktig lunga mitt i staden och Toppstugan som byggs 
i Hallonbergen kommer att ha fin utsikt och grönska. Marabouparken är en 
riktig oas jag ofta besöker, både 
konsthallen och själva parken, sä-
ger Jonas Nygren.

Själv har han gärna en pick-
nick i Tornparken.

– Det är en väldigt trevlig mil-
jö med vacker utsikt över halva 
Sundbyberg och mycket liv och 
rörelse. 

I Sundbyberg är det enkelt att  
engagera sig och vara delaktig i  
stadens utveckling. Det är nära till 
oss förtroendevalda. Vi bor allihop i  
staden och uppskattar ett engage-
mang hos Sundbybergsborna.

MEDL
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www.safetrade.se
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Utförlig information på webben
På Sundbyberg stads webbsida sundbyberg.se finns 
utförlig information om stadens alla verksamheter. 
Här finns även kontaktuppgifter till politiker och 
ansvariga tjänstemän.

Många ärenden, som att ansöka om förskoleplats 
och boendeparkering, kan skötas direkt via nätet.

På sundbyberg.se finns även möjlighet att lämna 
medborgarförslag och synpunkter på stadens service.

Gör det själv på webben
Med Sundbybergs stads e-tjänster blir det lättare att 
själv utföra ärenden, på tider som passar dig. Att an-
söka om förskoleplats, boka en plats på Kulturskolan 
eller ansöka om boendeparkering är några exempel 
på ärenden som snabbt kan skötas via nätet. 

Stadens e-tjänster finns samlade på startsidan på 
sundbyberg.se och under respektive verksamhet.

Anmäl fel enkelt med app
I Sundbybergs stads app kan du snabbt och enkelt 
felanmäla trasiga belysningar, överfulla papperskor-
gar eller utebliven snöskottning. Med invånarnas 
hjälp hoppas staden snabbare kunna åtgärda felen.

Appen heter Sundbybergs stad och finns att lad-
da ner i Appstore för Iphone och i Google play för 
Android.

Ring eller kom på besök
Har du frågor om hur du ansöker om bygglov, färd-
tjänst eller försörjningsstöd eller byter skola för dina 
barn kan du besöka stadshuset eller ringa stadens 
växel. Personalen hjälper dig direkt eller ser till att 
du får prata med rätt person. 
Telefon 08-706 80 00
Besöksadress: Östra Madenvägen 4, Hallonbergen

Sundbybergs stad har cirka 1 900 medarbetare inom 
över hundra olika yrken på fler än åttio arbetsplatser. 
Allas insatser behövs för att kunna erbjuda invånarna 
en god service och för att fortsätta utveckla verksam-
heterna och staden. 

Som medarbetare i Sundbybergs stad finns alla 
möjligheter att påverka framtiden, både för staden 
och för din verksamhet. 

På sundbyberg.se finns mer information om ledi-
ga jobb och vad staden kan erbjuda dig.

Kontakta Sundbybergs stad

Jobba i Sundbybergs stad

Som nyinflyttad är det mycket man kan behöva ta reda på. I Sundbyberg är det lätt att 
få information om stadens verksamheter och att komma i kontakt med förtroendevalda 
och tjänstemän.

Sundbyberg växer och staden söker nya kompetenta medarbetare. Här finns spännande 
och varierande jobb mitt i händelsernas centrum.

Sundbyberg är en av Sveriges snabbast växande kommuner 
och varje år flyttar flera tusen nya invånare in. Kommunstyrel-
sens ordförande Jonas Nygren (S) vill hälsa alla nya Sundby-
bergsbor varmt välkomna till en stad som är nära, charmig och 
expansiv. 

Folkmängd 2014-12-31: 44 090
Yta: 9 kvadratkilometer
Befolkningstäthet: 4 899 invånare 
per kvadratkilometer
Befolkningsökning 2014: 1 464 eller 
3,4 procent
Medelålder: 37,9
Andelen utrikesfödda 28,2
Skatt: 30,98 varav kommunal skatt 18,88
Största arbetsgivarna: Swedbank, SEB, 
Sundbybergs stad, Xylem, Busslink i Sverige AB,  
Taxi 020 och Toyota Sweden
Grannkommuner: Solna, Stockholm och 
Sollentuna

Sundbyberg i siffror

Foto: Jonas Borg

Foto: Susanne Kronholm

Nyinflyttad.
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Lars Berggren.
Annonstraffic: Tove Svensson.
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Jonas Nygren, 
kommunstyrelsens ordförande
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Välkommen hem!
Sundbyberg är Sveriges 
bästa kommun att bo i*

Jonas Nygren (S), 
Kommunstyrelsensordförande Sundbyberg
jonas.nygren@sundbyberg.se 
www.jonasnygren.se.

Det är ingen slump att Sumpan växer så det 
knakar. Att vi bygger flest bostäder i landet, att 
Swedbanks huvudkontor flyttat hit och att du 
själv är här. I Sundbyberg har alla rätt att lyckas.

Som nyinflyttad är du extra viktig för mig. 
Själv flyttade jag hit från Helsingborg år 2002. 
Berätta om hur du vill att ditt Sundbyberg ska 
vara, jag har inte råd att vara utan din åsikt! 

*
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Ny stadskärna när järnvägen grävs ner

Lättare att cykla i Sundbyberg

Ta bilen vid behov 
och tanka miljövänligt

Trafikverket bygger ut Mälarbanans sträckning 
mellan Kallhäll och Tomteboda från två spår 
till fyra. För att inte ytterligare vidga den barriär 
som redan delar staden, ska järnvägen genom 
centrala Sundbyberg grävas ner och läggas i 
tunnel.

Sundbybergs stad går in med 800 miljoner 
kronor i projektet och blir i gengäld ägare till 
30 000 kvadratmeter mark ovanpå den över-
täckta järnvägen. Det motsvarar cirka fyra fot-
bollsplaner som nu ska utvecklas till den nya 
stadskärnan.

– I dag delas staden i två delar av järnvägen. 
Nu har vi möjlighet att bygga ihop staden och 
göra den hel, så att vi får en täthet och ett ge-
mensamt stadsliv. Och bygger vi en bostad ska 
vi också inrymma en arbetsplats. Det innebär 
att vi får en blandning av handel, kultur och 
bostäder i stadskärnan, säger Catherina Fored, 
stadsbyggnads- och exploateringschef.

Planerad byggstart för nedgrävningen är 
2019 och arbetena beräknas vara klara 2025. 
Målet är att skapa en hållbar stad där människor 
kan trivas dygnet runt.

Skapar stad tillsammans
Staden har under en period samlat in idéer från 
medborgare och experter.

– Vi har tagit in olika inspel från fastighets-
ägare, men har också ett parallellt idéuppdrag 
där vi har anlitat arkitekter, konstnärer och ljus-
sättare för att få ingångar till hur vi kan ta hand 
om den här ytan på bästa sätt. 

Staden har också hållit sex dialogmöten med 
medborgare, företagare och andra som verkar i 
Sundbyberg, för att samla in åsikter, idéer och 
visioner. För att engagera unga människor i 
processen och få veta mer om hur de vill ha sitt 
stadsliv, har staden dessutom anordnat en idé-
tävling för unga mellan 16-26 år.

– Det är vår stad och det här ska vi göra till-
sammans. Jag tror att man blir mer nöjd om 

man har fått påverka innehållet i sin stad. Jag 
hoppas att man ska känna sig stolt över att ha 
varit med och skapat den nya stadskärnan, säger 
Catherina Fored. 

Fler mötesplatser och fler gröna rum är 
några av de önskemål som kommit in. Staden 
kommer att föra en dialog med invånare och 
andra verksamma i kommunen under hela 
processen, och under 2016 finns möjlighet för 
Sundbybergsborna att få se och tycka till om ett 
första förslag till hur området kan tänkas se ut 
i framtiden.

– Vi har en fantastisk möjlighet att bygga en 
riktigt bra stad som ska fungera under lång tid 
framöver. Det är roligt att det är så många som 
får vara med och sätt avtryck.

Sundbybergs stad har tagit fram en cykelplan för 
att göra det mer attraktivt att välja cykeln som 
färdsätt. Fram till år 2016 investeras 15 miljoner 
kronor i nya cykelbanor och upprustning av det 
befintliga cykelnätet.

Under 2015 tillkommer nya cykelparkering-
ar vid Tuletorget och Storskogstorget.

Hyrcyklar och kurser
Mellan april och oktober finns möjlighet att låna 
en cykel mot avgift i centrala Sundbyberg, Hal-

lonbergen, Rissne och Storskogen. Clear Chan-
nel äger cyklarna och ansvarar för uthyrning och 
underhåll.

Sundbybergs stad anordnar även kurser för 
vuxna som vill lära sig cykla. Kursen är uppde-
lad på sex tillfällen där det ingår övningar med 
cykel, spinning inomhus och cykling utomhus.

Läs mer om Sundbybergs cykelsatsning på 
sundbyberg.se under rubriken Bygga Bo Miljö 
och under Folkhälsa.

I Sundbyberg finns flera bilpooler som är till 
för kommuninvånarna. Med tillgång till en 
bilpool behöver du inte ha egen bil utan kan 
använda kollektivtrafiken och hyra en bil från 
bilpoolen när du behöver.

Sundbybergs stad har ett avtal med bil-
poolsföretaget Bilpoolen.nu som har sam-
manlagt åtta miljöklassade bilar att hyra i 
centrala Sundbyberg på Löfströms allé 6 samt 
i Hallonbergen Östra Madenvägen 4 och på 
Lötsjövägen. Bilarna kan hyras av stadens in-
vånare vardagskvällar och helger. 

Även bilpoolsföretaget Sunfleet finns i sta-
den med en bil i centrala Sundbyberg på Löf-
ströms allé 6 och i Lilla Alby på Hamngatan 
28. De bilarna finns tillgängliga dygnet runt.

Den ekonomiska föreningen Sundbybergs 
bilpool finns på Tulegatan 47 i centrala Sund-
byberg. Bil går att boka i pass om två timmar 
dygnet runt.

Smarta val på semestern
Om du är medlem i Bilpoolen eller Sunfleet 
finns också möjlighet att åka på semester med 
hyrbil några dagar under sommaren eller åka 
tåg till en stad och hyra en bil på plats i de 

städer där bilpoolerna finns representerade.
Du som ska på semester kan ta flygbussen 

direkt från Sundbybergs torg till Arlanda. På 
så sätt slipper du omvägen över Stockholm.

Du som har egen el- eller biogasbil kan 
numera tanka på hemmaplan. Nu finns näm-
ligen möjlighet att ladda elbilar och laddhy-
brider vid Sundbybergs stadshus på Östra 
Madenvägen 4 i Hallonbergen.

Biogas kan tankas på OKQ8 på Rinke-
bysvängen 66 i Rinkeby samt på Hemvärns-
gatan 1 och Frösundaleden 4 i Solna.

Läs mer om bilpoolerna och bli medlem på:
www.bilpoolen.nu, www.sunfleet.com,
www.sundbybergsbilpool.se

Det ska vara attraktivt att välja cykeln som färdmedel i Sundbyberg. Därför sat-
sar staden på fler och bättre cykelvägar, lånecyklar och cykelkurser för vuxna.

Nu är det enklare för dig som bor i Sundbyberg att göra smartare klimat- 
och miljöval i vardagen. Här finns möjlighet att hyra en bil när den verkli-
gen behövs, tanka el och biogas och ta bussen direkt till flygplatsen. 

Foto: Mostphotos

Foto: Sundbybergs stad

Mellan april och 
oktober finns möjlighet 
att låna cyklar på flera 
platser i Sundbyberg.

När järnvägen genom 
centrala Sundbyberg 
grävs ner frigörs en stor 
yta som blir stadens nya 
stadskärna.

Järnvägen som går genom centrala Sundbyberg ska grävas ner och läggas i 
tunnel. På marken ovanför järnvägen kommer en ny stadskärna att utvecklas 
med mötesplatser, gröna miljöer och nya bostäder.

Foto: Jonas Borg
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VÄLKOMMEN TILL 

SUNDBYBERG
Hur kan vi göra vår stad bättre?

Ring mig på 070-665 38 85

Mikael T. Eriksson

SUNDBYBERG



6

På Aggregat blir drömmar till verklighet

I syateljén hjälper textildesigner Pernilla Ro-
zenberg några besökare att göra mönster och sy 
upp kläder. I danssalen sätter Monica Jalapeña 
ihop en ny dancehall-koreografi och i snickeriet 
sågar Arvid Ljungqvist ut en del till sin nya cos-
play-kostym. Det är en helt vanlig vardagskväll 
på Aggregat.

– Aggregat är en plats där man kan få utlopp 
för alla sina idéer och möjlighet att uttrycka sig. 
Det är som ett kulturlaboratorium, säger verk-
samhetsansvarig Hanna Gustafsson.

Det är gratis att komma till Aggregat och 
låna lokalerna och material finns att köpa till 
självkostnadspris. Här finns bland annat ateljéer, 
keramikverkstad, danssalar, musikstudio och en 
scen.

Arvid Ljungqvist läser på folkhögskola i 
Stockholm och hittade ganska snart till Aggre-
gat. Han brukar komma hit och skapa kosty-
mer och accessoarer till cosplay, en japansk 
form av maskerad.

– Ingen människa är helt utan en skapande 
kraft. Om man, oavsett anledning, inte, får möj-
lighet att skapa förlorar man en erfarenhet. Man 
kan upptäcka så mycket om sig själv och andra 
människor genom sitt skapande, säger Arvid. 

Kunnig personal 
Musiken dånar i danssal 2 och Monica Jalapeña 
dansar loss framför de stora speglarna. För hen-
ne är Aggregat en viktig del av livet.

– Vi är ett gäng som träffas och dansar till-
sammans här. Dans, precis som allt kreativt ska-

pande, ger utlopp för känslor och erfarenheter. 
I stället för att sitta hemma och fundera över 
saker som har hänt, kan man komma hit och 
skapa någonting, säger Monica.

Aggregat har öppen verksamhet måndag till 
torsdag klockan 15–21. Här finns möjlighet att 
måla, dreja, sy, göra screentryck, dansa, spela 
in musik och göra en animerad film. Kunnig 
personal, så kallade kulturproducenter, finns på 
plats för att handleda och inspirera.

– Alla är välkomna hit. Kulturproducenter-
nas uppgift är att hjälpa besökarna att komma 
på vad de vill göra, och ge dem redskapen att 
bli självständiga i det, säger Hanna Gustafsson.

Alla i personalen har specialkompetens på 
sitt område och arbetar också professionellt in-
om det vid sidan om jobbet på Aggregat.

– Jag hoppas att det inspirerar våra besökare, 
att de ser att man faktiskt kan leva på det man 
gör här.

Kurser och arrangemang
Många av besökarna på Aggregat går vidare och 
utbildar sig inom något konstnärligt yrke. En 
av dem är praktikanten Nora Jonsson som vill 
söka in på konstskolor. Här får hon möjlighet 
att jobba med sina arbetsprover. 

– Min dröm är att få teckna hela dagen, var-
je dag, säger hon.

Aggregat anordnar även kurser som drop-in 
dans, keramik, målerijam, dj-kurs, rap och cos-
play-verkstad.

– För att få komma in i studion behöver 

man lära sig hur all teknik fungerar och då får 
man gå en musikproduktionskurs, säger Hanna 
Gustafsson. 

Varannan fredagskväll anordnas Fredagslyx, 
då besökarna själva är med och arrangerar inne-
hållet.

– Vi håller med personal, lokaler, ljudutrust-
ning och hjälper till att göra reklam, och tanken 
är att besökarna ska forma innehållet. En del av 
vår verksamhet handlar om att utvecklas och ta 
ansvar. Vi tycker det är roligt när våra besökare 
kliver fram och gör någonting eget.

Alla hjälper alla
Besökarna kan även anordna egna workshopar 
för andra besökare och det är något som Moni-
ca Jalapeña vill göra. 

– Det är roligt att dela med sig av det man 
kan. Dessutom utvecklas jag själv när jag lär 
andra. Alla bidrar med sina olika stilar och till-
sammans skapar vi en bättre koreografi, säger 
Monica. 

Stämningen på Aggregat är kreativ och väl-
komnande. 

Vid ljusbordet sitter Andreas Bjärelid och 
skissar på sin dräkt till cosplay. Han ritar, sud-
dar, ritar om och suckar. Då kommer Arvid 
Ljungqvist fram och berättar hur han själv bru-
kar göra och snart har Andreas hittat en lösning.

– Här delar man med sig av det man kan till 
varandra. Det är viktigt för gemenskapen, säger 
Nora Jonsson. 

Hon får medhåll av Arvid Ljungqvist.

– Det är alltid en trevlig stämning här. Man 
behöver aldrig känna att man ska hålla sig un-
dan eller inte får prata. Här umgås vi och skapar 
tillsammans. 

Aggregat är en kulturverksamhet för unga i åldern 15–25 år som vill vara kreativa på sin fritid. Här får besökarna 
möjlighet att upptäcka och utveckla sina konstnärliga intressen och uppfylla sina drömmar.

På Aggregat hjälper besökarna varandra och delar med sig av sina kunskaper. Verksamhetsansvarig Hanna 
Gustafsson och Arvid Ljungqvist ger här Andreas Bjärelid några goda råd för att komma vidare med skissen 
till sin cosplay-dräkt. 

På Aggregat finns kunniga kulturproducenter på plats för att inspirera och handleda besökarna samt gott om 
material till självkostnadspris.

Arvid Ljungqvist tror att man kan upptäcka mycket 
om sig själv och andra människor genom sitt skapande.

Foto: Maria Henderson

Foto: Maria Henderson

Foto: Maria Henderson

Foto: Maria Henderson

Besökarna får gärna vara med och utforma 
Aggregats verksamhet. Monica Jalapeña 
håller dansworkshopar för att dela med sig 
av sin kunskap till andra besökare.

Aggregat
Ålder: 15-25 år.
Öppettider: Måndag–torsdag 15–21, fredagar jämna veckor 17–21
Besöksadress: Kulturcentrum, Hallonbergen Centrum
Telefon: 08-706 82 25
E-post: aggregat@sundbyberg.se
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Evenemangsgatan 16, 169 56 Solna
08-40 80 70 00
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. 08-40 80 70 00 eller 08-553 939 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 
 

Tandundersökning – 775 kr

krysshammarvägen 10, Solna 
08-553 939 99 
info@solnadental.se 
solnadental.se
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Barnomsorg och utbildning för alla

Förskolan ska vara rolig och trygg och samtidigt 
lägga grunden för ett livslångt lärande. I Sund-
byberg finns ett drygt fyrtiotal kommunala och 
fristående förskolor samt pedagogisk omsorg, 
det som i dagligt tal brukar kallas dagmammor.

De flesta förskolor har en profil eller inriktning 
för sin verksamhet, det kan vara ett pedagogiskt 
ställningstagande, intresseområde eller ett arbets-
sätt. I staden finns också Ugglan som bedriver hel-
dygnsomsorg, och är till för barn med vårdnads-
havare som arbetar på obekväm arbetstid. Staden 
har också finskspråkig förskoleverksamhet.

Flexibel barnomsorg
I den pedagogiska omsorgen tar dagbarnvårda-
ren emot barnen i sitt eget hem. 

Alla barn mellan tre och fem år har, enligt 
skollagen, rätt till allmän förskola, 20 timmar i 
veckan. Denna del är avgiftsfri.

Staden erbjuder 30 timmars placeringstid i 
veckan till föräldraledigas barn och 40 timmar i 
veckan till arbetssökandes barn.

I Sundbyberg finns även en öppen försko-
la där barn tillsammans med sina föräldrar kan 
delta i aktiviteter och leka med andra barn.

Mer information om barnomsorgen i Sund-
byberg finns på sundbyberg,se. Där finns även 
en e-tjänst samt blanketter för ansökan om plats.

Grundskola med valfrihet
I Sundbyberg finns både kommunala och fri-
stående grundskolor. Några av skolorna har eg-
na profiler som genomsyrar verksamheten, till  
exempel idrott och hälsa, kultur eller språk.

På sundbyberg.se under rubriken Barnom-
sorg Utbildning finns information om de olika 
grundskolorna i Sundbyberg och vad de erbjud-

er. När det är dags att börja skolan får barnets 
vårdnadshavare ett brev med information om 
skolorna och hur ansökan går till.

Skolvalet kan göras via stadens e-tjänst eller 
på den blankett som finns att hämta på sundby-
berg.se. Som nyinflyttad mitt i en termin måste 
du som är vårdnadshavare lämna in blanketten 
”Ansökan – eleven folkbokförd eller nyinflyt-
tad” till rektorn i den skola som önskas. Vill 
du välja en fristående grundskola för ditt barn 
kontaktar du skolan direkt.

På Skolwebben på sundbyberg.se kan du 
följa ditt barn i den kommunala grundskolan, 
se veckoplan, kalendarium, nyheter och skrift-
liga omdömen.

Stort utbud av gymnasieprogram
Gymnasieskolorna i Sundbyberg erbjuder ett 
utbildningsutbud med både studieförberedan-
de och yrkesförberedande program, och elever i 
Sundbyberg har möjlighet att söka till gymna-
sieskolor i hela Stockholms län.

Mer information om de utbildningar som 
erbjuds i Sundbyberg finns på sundbyberg.se 
under rubriken Barnomsorg Utbildning. Ansö-
kan till gymnasiet görs på Gymnasieantagning-
en Stockholms län www.gyantagningen.se.

Livslångt lärande
Centrum för vuxenutbildning erbjuder grund-
läggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen-
utbildning, lärlingsutbildning, yrkesutbildning 
samt svenska för invandrare. Alla studier är 
kostnadsfria och studiemedelsberättigande och 
kan ge behörighet till vidare studier eller arbete. 
Läs mer på sundbyberg.se under rubriken Barn-
omsorg Utbildning.

Stor skolsatsning i Sundbyberg

En växande stad ställer krav på att det finns 
förskolor och grundskolor för alla nya invåna-
re och Sundbyberg har god framförhållning. 
I de flesta större och nya bostadsområden  
byggs förskolor, samtidigt som stadens be-
fintliga skolor byggs ut för att kunna ta emot 
fler barn. 

Sundbybergs stad arbetar även för att öka 
personaltätheten i förskolan. Målet är fem 
barn per personal i de yngre årskullarna.

År 2014 invigdes Kymlingeskolan för års-
kurs 1-6 samt förskola i Stora Ursvik. I takt 
med att Ursvik växer kommer flera nya för-
skolor att byggas i området. 

I Ör öppnades Blåklockan, en helt ny 
förskola, i oktober 2014. Utifrån befolk-
ningsprognosen behöver det framöver byg-
gas nya förskolor också i Hallonbergen och 
i Rissne.

Lärkans förskola öppnar sommaren 2015 
i Storskogen.

Skolorna i Lilla Ursvik och Lilla Alby 
byggs också om och är klara inför skolstart 
hösten 2015. 

Sundbybergs stad lägger stor omsorg vid 
utformning av skolorna. Lokalerna ska stöd-
ja elevernas lärande, byggas med miljövänli-
ga materialval och vara energieffektiva.

Skolan ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och ge lust att lära. Alla 
barn och elever har sina alldeles egna talanger och styrkor. Ett brett utbud 
av kommunala och fristående skolor i Sundbyberg gör att alla kan hitta just 
sin plats.

Sundbyberg växer mest i hela landet och det behövs många nya platser 
inom förskola och skola. Därför investerar staden närmare en miljard i att 
bygga nya skolor och bygga ut befintliga under de kommande åren.

Foto: Susanne Kronholm

Foto: Dennis Erixon
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Nu blir förskolorna giftfria

Sundbybergs stad  
prisad av Majblomman

Sundbybergs stad har tagit fram en handlings-
plan för att minska förekomsten av miljögifter 
i barnens vardag. Flera av åtgärderna har redan 
genomförts och andra genomförs löpande. 

Förskolorna gör bland annat detta:
• Rensar bland plastleksaker, hårda plastleksaker 
är generellt bättre än mjuka och nyare plastlek-
saker är generellt bättre än gamla.
• Serverar mer ekologisk mat och undviker mat 
från konservburkar.
• Har rensat bland utklädningskläder. Konstlä-
derväskor och bijouterier är exempel på mindre 
bra leksaker.
• Har rensat bort all gammal elektronik som 
barnen lekte med.

• Har sett över skapandematerialet och pysslar 
inte med saker som kan innehålla gifter.

 
Tips på vad du kan göra hemma:
• Använd inte plastredskap vid matlagning och 
undvik teflonstekpannor.
• Städa noga och vädra vid dammsugning, 
mycket gifter samlas i dammet.
• Låt inte barnen leka med nyckelknippor eller 
elektronik, saker som inte är avsedda som leksa-
ker omfattas inte heller av samma kemikaliekrav 
som leksaker.

Hela handlingsplanen finns att läsa på sund-
byberg.se/giftfriforskola.

Majblommans riksförbund delar ut utmär-
kelsen Årets majkommun till den kommun 
i landet som bäst arbetar utifrån ett barnper-
spektiv. I motiveringen för 2014 lyftes Maj-
blommans riksförbund dels fram Sundby-
bergs stads utredning ”Barnfattigdom – eko-
nomisk utsatthet i Sundbyberg”, som visar 
att investeringar i barn ger vinster på längre 
sikt, dels att kommunen är ett föredöme i 
att hantera dolda kostnader i skolan, digital 

tillgänglighet och sommarlovsverksamhet. 
I Sundbyberg får inga avgifter förekomma 

i förskola, skola och fritidsverksamhet. Det 
innebär bland annat att kommunen står för 
inträden vid studiebesök, mat under utflyk-
ter, kommunal läxhjälp och lånekläder samt 
frukost till alla barn i förskolan och på fri-
tids. Dessutom stöttar socialtjänsten familjer 
som haft försörjningsstöd under lång tid 
med bidrag till enklare semester.

Sundbybergs stad har undersökt vilka gifter och kemikalier som finns i 
förskolorna. Nu arbetar staden för att städa bort så mycket som möjligt av 
detta i miljön och i leksakerna.

Sundbybergs stad utsågs till Årets majkommun 2014 för sitt arbete att 
minska barns socioekonomiska utsatthet. Staden står bland annat för 
inträden vid studiebesök och utflyktsmat i skolan samt lånekläder och 
frukost till alla förskolebarn.

Förskolorna i Sundbyberg har bland annat rensat bland leksakerna för att 
minska gifterna i barnens vardag. 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

Vi vill att de barn som lämnar vår förskola är nyfikna på livet,  
ställer frågor och getts möjlighet att själva hitta svaren tillsammans med 
oss pedagoger. Vi tror att genom att ta vara på barns frågor och naturliga 

nyfikenhet så skapar vi individer med livslång vilja att fråga,  
ifrågasätta och att lära mer.

Välkommen till Förskolan Mimer i Rissne 
- källan till Livslång nyfikenhet

Mjölnerbacken 31, 174 48 Sundbyberg. Tel: 08 -733 01 50
mimer@pysslingen.se   www.pysslingen.se/Mimer

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

Foto: Susanne Kronholm
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Foto: Jonas Borg
Foto: Jonas Borg

Fira med  
Sundbyberg hela året
Vårmarknad
I maj varje år anordnar Sundbybergs stads-
kärneförening och Lions en vårmarknad med 
kvällsöppna butiker, specialerbjudanden, mark-
nader, mat, artister och underhållning.

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 prova-på-aktiviteter. Det 
finns även möjlighet att diskutera Sundbyberg 
med lokala politiker, åka någon av karusellerna 
på tivolit och äta en bit mat eller dricka något 
gott i restaurangtältet.

På scenen uppträder såväl elever från Sund-

bybergs musikskola och dansstudio som stora 
folkkära artister.

På festen utses även Årets Sundbybergare och 
nyblivna svenskar medborgare i Sundbyberg  
hälsas välkomna. 

Kräft- och surströmmingsskiva
Tredje torsdagen i augusti är alla Sundbybergsbor 
inbjudna till det stora kräft- och surströmmingska-
laset på Sturegatan. Utöver kräftor och surström-
ming bjuds det på musik och underhållning.

Julmarknad
Sturegatan i Sundbyberg lyser upp, gatan fylls 
av gammaldags marknadsstånd, affärerna har 
kvällsöppet och från stora scenen bjuds det på 
underhållning. Julmarknaden i Sundbyberg är 
alltid en stor händelse.

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,

för ditt sjuka sällskapsdjur
Du hittar oss nära Spånga centrum.

Öppet alla dagar i veckan.

NÄRAKUT!

LÄTT ATT PARKERA!
Ö P P E T T I D E R :
Vardagar: 0 8 - 2 1
Lördag, söndag, helgdagar: 1 0 - 1 6
A D R E S S :
Bromstensvägen 174, 163 55 SPÅNGA
T E L E F O N : 0 8 - 3 6  2 6  7 0

www.evidensia.se 
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Välkommen
till ditt lokala öppna Stadsnät!

Nöjestjänster

Företagstjänster

Trygghet- och 
säkerhetstjänster

www.sundbybergsstadsnat.se  Tel 08–706 91 35
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Kulturcentrum 
På Kulturcentrum möts ett myller av olika 
verksamheter, här finns Sundbybergs musik-
skola, dansstudio och teaterstudio, Aggregat 
och Galleri UNG. Här finns tre scener där det 
visas barnteater och anordnas musikprogram 
för vuxna och mycket annat. Det finns även 
konferenslokaler för uthyrning. 

Sundbybergs musikskola
Sundbybergs musikskola erbjuder kurser för 
Sundbybergs barn och ungdomar 2–19 år. De 
kan spela ett instrument, spela i orkester, starta 
ett band eller sjunga solo eller i kör. Det finns 
flera instrument och kurser att välja mellan. 
Större delen av verksamheten sker på Kultur-
centrum men många kurser erbjuds i grund-
skolornas lokaler. Under året kan du uppleva 
många framträdanden av musikskolans elever, 
som på nationaldagen och vid jul. Musikskolan 
arrangerar evenemang som Gitarrfestivalen och 
Blåsfestivalen.

Sundbybergs teaterstudio
Sundbybergs teaterstudio erbjuder kurser i dra-
malek och teater på olika nivåer för barn och 
ungdomar. Drama är en konstnärlig och pe-
dagogisk arbetsform där lekar, gruppövningar, 

improvisationer, rollspel och olika teaterformer 
ingår. Eleven får använda hela sin kropp, sin 
röst och alla sina sinnen samtidigt som hen trä-
nar för livet. 

Sundbybergs dansstudio
Sundbybergs dansstudio erbjuder kurser i olika 
dansstilar för barn, ungdomar och vuxna. Dans-
studion anordnar också aktiviteter under sport-
lov, sommarlov och höstlov. Vid särskilda tillfäl-
len, som Dansens dag, nationaldagen etc kan du 
se dansuppvisningar med dansstudions elever.

Aggregat
Aggregat är platsen för kreativt skapande, för 
ungdomar och unga vuxna mellan 15–25 år. 
Här finns replokal, danslokaler för spontan-
dans, dj-rum, musikstudio och verkstäder med 
möjlighet att trycka tröjor, måla och sy, arbeta 
med keramik och göra filmer. Varannan fredag 
arrangeras Fredagslyx, utifrån de idéer ungdo-
marna har. Fredagslyx kan till exempel vara en 
öppen scenkväll, konsertkväll, dancebattle eller 
kanske japanloppis.

Det är gratis att använda Aggregats ateljéer 
och material finns att köpa till självkostnadspris. 

Till Aggregat kan man komma spontant och 
berätta vad man vill göra så får man hjälp. Ag-
gregat är hbt-certifierat. 

Sundbybergs dansstudio erbjuder kurser i barndans, modern dans, balett och DanceJam.                                                                             
Foto: Adil Hassan

Tusentals kultur- 
och fritidsaktiviteter 
för alla

I Sundbyberg finns ett rikt kultur- och fritidsutbud. Här finns konsthall, bibliotek, kulturcentrum, teaterscen och museum samt mötes-
platser och evenemang för både barn och vuxna. Här finns också härlig natur och många möjligheter till rekreation och avkoppling.

I Marabouparkens konsthall 
finns möjlighet att se svensk 

och internationell samtidskonst.

Foto: Susanne Kronholm

Öppettider måndag–torsdag klockan 15–21 
och varannan fredag klockan 17– 21.

Följ Aggregat på Instagram och Facebook! 

Galleri Ung
Galleri UNG är ett barn- och ungdomsgalleri 
som inspirerar, motiverar, främjar och synliggör 
barn och ungdomars kreativitet i Sundbyberg. 
De erbjuder ett utställningsutrymme för unga 
kreatörer samt samarbetar med andra aktörer 
med samma målgrupp – skolor, fritidsgårdar och 
förskolor – för att skapa ett levande projektrum.

Barnteater
Sundbybergs förskolor och skolor har möjlighet 
att se olika teater- och dansproduktioner, delta 
i sagostunder eller dansprojekt, inom ramen för 
Kulturgarantin. Vissa av föreställningarna ges 
även för allmänheten på helgerna. Håll utkik i 
evenemangskalendern om du är intresserad, alla 
är välkomna att se teaterföreställningar, besöka 
en festival eller se en konstutställning.

Torsdagsprogram
Nästan varje torsdag vår och höst är det pro-
gram för lediga och äldre på Kulturcentrum. 
Det kan vara musik, teater eller berättarpro-
gram. Information finns på Kulturcentrum 
eller på www.sundbyberg.se/kultursundbyberg

Hallonbergen centrum, Hallonbergsplan 
3–5, plan 1. 

Läs mer på sundbyberg.se/kultursundbyberg

Allaktivitetshuset
Allaktivitetshuset är sundbybergarnas eget hus 
för kulturevenemang, möten och fest. Här kan 
föreningar hyra lokaler för konserter, konferen-
ser eller teaterföreställningar. Det finns även 
mindre rum som är anpassade för möten. För 
Sundbybergsföreningar finns möjlighet att hyra 
kontorsplats.

Teater Bristol
Bristol är den gamla biografen som 1977 förvand-
lades till Sundbybergs teaterscen. I dag är Bristol 
en kulturlokal med ett varierat utbud av teater, 
dans och musik. Teater Bristol drivs av Friteatern 

som sätter upp nyskriven dramatik med ambitio-
nen att ha en nära relation med publiken.

Fritidsgårdar
På Sundbybergs fritidsgårdar kan ungdomar 
träffas i en trygg och inspirerande miljö. Här 
kan de umgås med kompisar och möta profes-
sionella vuxna som kan coacha ungdomarna 
till en kreativ och stimulerande fritid. Ungdo-
marna kan även få hjälp att söka pengar från 
”Drömpengen” för att ordna egna arrangemang 
för ungdomar i Sundbyberg.

Fritidsgården Gluggen drivs av Unga Örnar. 
På kvällarna har Gluggen öppet för alla från års-
kurs sju upp till 18 år. I lokalerna finns även Riss-
neambassadörerna, uppsökande fritidsledare  
och den lokala tjejjouren ”Stjärnjouren”.

Adress: Rissne torg, Rissne
Fritidsgården Stationen är öppen för unga 

som går i sjuan till tredje året i gymnasiet.
Adress: Ängskolan, Vackra vägen 6
Fritidsgården Fritiden i Hallonbergen cen-

trum har verksamhet för barn och ungdomar 
från årskurs 4 till tredje året på gymnasiet.

Adress: Hallonbergen centrum

Biblioteken
Biblioteken i Signalfabriken, centrala Sundby-
berg och i Hallonbergens centrum är öppna för 
alla. Här kan man läsa, låna, bläddra, titta, fråga, 
söka, hitta, plugga, mejla, möta eller kanske bara 
sitta. För studerande finns läxhjälp, språkkafé, 
tysta läsrum och möjlighet att boka grupprum. 
På biblioteken kan man också titta på inspireran-
de utställningar och delta i författarbesök, bok-
cirklar och skapande aktiviteter för alla åldrar.

För de minsta barnen har biblioteken sa-
gostunder, teaterlek och rim och ramsor. För 
skolbarn erbjuder biblioteken lovaktiviteter. 
Allt är gratis.

Boken kommer
För den som inte kan komma till biblioteken på 
grund av funktionsnedsättning finns möjlighet 
att få böcker hemlevererade med servicen ”Boken  
kommer”.
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På bibliotekets webbplats bibliotek.sundby-
berg.se finns information om öppettider och 
aktiviteter, man kan se om böcker finns inne, 
låna om och reservera, låna e-böcker, söka fakta 
i databaser och få lästips och inspiration.

Konst och historia
Sundbybergs museum 
Sundbybergs stadsmuseum har en fast utställ-
ning med anknytning till Sundbybergs historia 
men visar också små, temporära utställningar 
om staden i nutid och framtid. Museets stora 
arkiv omfattar allt från fotografier, kartor, rit-
ningar, filmer till gamla dokument. Museet 
ligger på Fredsgatan 4 i centrala Sundbyberg, 
öppet tisdag–fredag klockan 10–16. Mer infor-
mation får du på www.museet.se.

Marabouparkens konsthall 
Marabouparken är en av Sveriges mest välbeva-
rade funkismiljöer med en stor samling skulptu-
rer. I parken ligger Marabouparkens konsthall 
med en underjordisk utställningssal, pedagogisk 
verkstad samt kafé och restaurang.

Sköna naturupplevelser
I Sundbyberg finns ett naturreservat och flera 
fina parker. En av Sundbybergsbornas favorit-
platser är Golfängarna. Här passerar en porlan-
de bäck genom de stora öppna gräsytorna på sin 
väg från Lötsjön ner mot Råstasjön. Lötsjön har 
ett mycket rikt fågelliv och vid den norra stran-
den ligger Gröna stugan som serverar kaffe och 
lunch året om.

Tysta platser
I Sundbyberg finns för den som vill uppleva 
stillhet och ro fem tysta platser. En skylt marke-
rar var platserna finns och till hjälp att hitta dit 
finns en guide på www.sundbyberg.se.

Igelbäckens naturreservat
I Igelbäckens naturreservat finns möjligheter till 
naturupplevelser och friluftsliv. I reservatet finns 
rester av ett äldre odlingslandskap och kuperad 
skogsterräng med öppna marker och här rinner 
Igelbäcken som kommer från Säbysjön i Järfälla 

och fortsätter genom Stockholm, Sundbyberg 
och Solna. I Igelbäcken lever flera skyddsvärda 
arter. Mest känd är den sällsynta fisken grön-
lingen, som i Igelbäcken har sin nordligaste 
kända förekomst i Sverige. Här finns även en 
omväxlande och delvis utmanande mountain-
bikebana som går från Ursviks spårcentral och 
ut över Järvafältet.

Ursviks motionsområde
I Ursvik finns fem motionsspår i olika längder. 
Två av spåren, 2,5 respektive 5 kilometer, är 
upplysta alla dagar från klockan 06 till 22. Det 
finns ytterligare 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 motionsgården med omklädningsrum, 
dusch, bastu samt ett utegym.

Hälsans stig
Hälsans stig är en lättvandrad promenadslinga 
som går i natursköna området runt Råstasjön 
och Lötsjön i Sundbyberg och Solna. Leden är 
ett samarbete mellan Sundbybergs stad, Solna 
stad och Riksförbundet Hjärtlung. 

Karta över Hälsans stig finns att hämta på 
www.halsansstig.se eller i Löthallen vid Sund-
bybergs idrottsplats.

Bad och simning
Sundbybergs renoverade och utbyggda simhall 
invigdes i januari 2015 och erbjuder bad, lek, 
simskola, motionssim och vattengympa. Här 
finns två 25-metersbassänger, varav en multi-
bassäng med höj- och sänkbar botten. I simhal-
len finns även en undervisningsbassäng och två 
bassänger för små barn – en liten plaskbassäng 
för de allra minsta och en barnbassäng med sa-
golandskap. Simhallen har även ett soldäck som 
är öppet på sommaren.

I Sundbyberg finns fyra sommaröppna barn-
bad för de yngsta – de ligger i Ör, Tornparken, 
Marabouparken och Rissne. I närheten av Sund-
byberg finns badplatserna Johannelundsbadet, 
Huvudsta strand, Fredhällsbadet och Ängbyba-
det.

Sport och idrott
Idrottsplatser 
På Sundbybergs IP finns en gräsplan och en 
konstgräsplan för fotboll, samt allvädersbanor 
med möjlighet till höjdhopp, stavhopp, tresteg, 
längdhopp och kulstötning.

Vid Rissne IP finns två fotbollsplaner samt 
spontanidrottsytor för bland annat basket och 
fotboll.

På Örvallen i Ör finns två grusplaner för 
fotboll samt Sveriges nationalarena för baseball.

Utegym
I Sundbyberg finns två utegym som kan an-
vändas dygnet runt och året om. Utegymmet i  
Ursviks motionsområde ligger vid löpspårens 
startområde och utegymmet vid Lötsjön ligger 
vid Vackra vägens slut, snett mitt emot lekplatsen.

Idrottshallar
I Sundbybergs ishall finns plats för både ishockey 
och konståkning. Ishallen är även öppen för all-
mänhetens åkning, med möjlighet att använda 
klubba vissa tider.

I anslutning till anläggningen finns också en 
curlinghall.

Löthallen vid Sundbybergs IP är stadens  
huvudarena för inomhusidrott samt för större 
arrangemang. Här spelas främst basket, handboll 
och innebandy. I anläggningen finns även två 
mindre träningssalar samt ett föreningsdrivet gym.

I Rissne sporthall kan du spela bland annat 
volleyboll, innebandy, basket och handboll.
I Hallonbergens sporthall finns möjlighet att 
utöva olika typer av bollsporter. Här finns även 
en 120 meter lång löparbana, en mindre hall för 
bordtennis samt enklare skjutbanor.

I Brotorpshallen finns möjligheter för bland 
annat handboll, basket, innebandy och gymnastik.

Hallen har även omklädningsrum för  
motionärer till Ursviks motionsområde samt för 
fotboll.

Bowling
I Sundbybergs bowlinghall finns tolv bowling-
banor med dataräkning. Här finns även möjlig-
het att prova på diskobowling med självlysande 
klot i en mörklagd hall.

Bangolf
Vid Golfängarna finns 18 bangolfbanor med 
varierande svårighetsgrad. Banorna är omställ-
bara så att man kan välja svårighetsgrad.

Badminton och tennis
Rackethallen i Sundbyberg drivs av Sundby-
bergs tennisklubb. Här finns sex badminton-
banor, fyra tennisbanor, två utomhusbanor för 
tennis med grusunderlag samt två nya squash-
banor.

Mat och shopping
I Sundbybergs stadskärna finns både småbuti-
ker och större affärskedjor med det mesta in-
om mode, heminredning, presenter, elektronik, 
böcker med mera. Här finns också ett stort ut-
bud av restauranger med mat från världens alla 
hörn och för alla plånböcker.

Ett nytt köpcentrum finns dessutom i  
Signalfabriken söder om järnvägen.

I Hallonbergen centrum finns bland annat 
modebutiker, datorbutik, guldsmed, hälsokost, 
heminredning och frisörer.

Det finns även mindre torg i Sundbybergs 
olika stadsdelar med matbutiker, torghandel, 
restauranger och kiosker.

Mer information om kultur- och 
fritidsutbudet i Sundbyberg finns på 
www.sundbyberg.se.

Ett rikt föreningsliv
I Sundbyberg finns ett stort antal fören-
ingar inom många olika intresseområden. I 
stadens föreningsregister på sundbyberg.se 
finns möjlighet att söka efter och hitta för-
eningar och aktiviteter som intresserar dig.

Foto: Susanne Kronholm Foto: Damien Jung, Bilddirekt

Numera kan man äta en bit mat i 
Sundbybergs vattentorn.

Foto: Malin Hamberg
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Välkommen till SBG
!

Jag heter Stefan Bergström och är kommunalråd för Centerpartiet här i Sundbyberg. 

Jag vill välkomna dig till ditt nya boende och hoppas att du ska trivas!

För oss i Centerpartiet är en god dialog med dig och andra sundbybergare viktig. Vi 

försöker därför att alltid vara tillgängliga både på telefon och e-post. Du är också 

välkommen att besöka oss på stadshuset i Hallonbergen så kan vi bjuda på fika.

Stefan Bergström

Kommunalråd för Centerpartiet 

Kommunstyrelsens förste vice ordförande

Ordförande Stadsmiljö- och tekniska nämnden

Hemsida: 
Sundbybergscentern.se

E-post:  
stefan.bergstrom@sundbyberg.se

Telefon: 
0700-87 55 55

Twitter: 
@sbgstefan

 

Stöd Vänsterpartiet för ett rättvist
och jämställt Sundbyberg 
sundbyberg.vansterpartiet.se 
sundbyberg@vansterpartiet.se
Jesper Wiklund, kommunalråd
Tel. 08-706 80 47

Sundbyberg - den gröna småstaden mitt i storstaden

Vill du påverka - kontakta oss! 
Inger Gran ordf. 
tel: 0707 822200

Flyttade du till Sundbyberg för  
närhet till grönområden? 

Bra! Vi vill skydda dem.

www.fpsundbyberg.se

Vård för hela livet!
- Allt under ett tak
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Marabouchokladen tillverkades i Sundbyberg från 1916 fram 
till 1970-talet och under 30- och 40-talet anlades en rekrea-
tionspark i anslutning till fabriken.

I dag anses Marabouparken i Sundbyberg vara en av  
Sveriges mest välbevarade funkismiljöer. Den lummiga parken 
har stora gräsytor, en plaskdamm för barn och en skulptursam-
ling med 1900-talets modernistiska pionjärer. Här finner du 
bland andra Leonard Baskin, Eric Grate, Ivar Johnsson, Arvid 
Knöppel och Nils Möllerberg.

År 2008 utsågs Marabouparken till Sveriges vackraste park.
Under året arrangeras guidade visningar av parken, skulp-

tursamlingen och utställningarna i konsthallen. 

Konst i vacker miljö
2010 invigdes Marabouparken konsthall i Maraboufabrikens 
före detta kakaolaboratorium. I konsthallen arrangeras tre  

utställningar per år med verk från svenska och internationella 
konstnärskap. Marabouparken konsthall har även en perma-
nent samling konst av 1900-talsmålaren Hilding Linnqvist. 
Den stora muralmålningen Linnqvist målade i Maraboufabri-
kens personalmatsal finns kvar än i dag.

På söndagar huserar Monsterklubben i konsthallen. Då är 
barn från sex år och uppåt välkomna med sina föräldrar att 
delta i skapande aktiviteter. Konsthallen erbjuder även barn-
verksamhet under loven. I anslutning till konsthallen finns 
restaurang Parkliv med en uteservering med utblick över par-
ken.

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

Läs mer om Marabouparken och konsthallen på 
www.marabouparken.se

Marabouparken – en oas i staden
Foto: Åke E:sson Lindman

Foto: Yvonne Söderberg

Foto: Susanne Kronholm

Marabouparken i centrala Sundbyberg har utsetts till en av Sveriges vackraste parker. Här finns ett 
lummigt rekreationsområde, vackra skulpturer, en konsthall och en restaurang.

Dela bil!
Gå med i  
Sundbybergs Bilpool 
Ett smartare - miljövänligare -  
alternativ Än att själv äga!

www.sundbybergsbilpool.se

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
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Invånarna i Hallonbergen och Ör har fått vara med och tycka till om byggplaner med hjälp av en stor modell över området.                                                                    Foto: Tove Sjöberg

Här bestämmer invånarna över sin stad
Det byggs mycket i Sundbyberg och kommu-
nen vill låta alla som berörs av förändringarna 
vara delaktiga i processen. Därför har kommu-
nen genomfört dialoger med de boende i olika 
stadsdelar för att ta reda på vad de önskar.

– Vi bygger en stad för invånarna. Det är 
de som ska bo där och därför vill vi höra vad 
som fungerar och vad som inte fungerar. In-
vånarna känner sin plats och sina smultron-
ställen, säger Anna Sahlin, projektansvarig för 
Ursvik. 

När Ursviks västra delar började planeras 
cyklade representanter från staden ut med en 
så kallad berättarlåda för att träffa stadens in-
vånare och samla in synpunkter.

– Vi ville få människor att prata om sitt 

Sundbyberg och vad de har för förväntningar 
på Ursvik. 

Staden har även haft en dialog med försko-
lorna för att få med barnens perspektiv. 

– Det finns otroligt många aspekter och jag 
tror inte att vi kan få nog input. Det är viktigt 
att man känner delaktighet i utvecklingen av 
sin stadsdel, då tror jag också att man tycker 
om den och känner sig stolt över den. Poängen 
är att så många som möjligt ska vara så nöjda 
som möjligt, säger Anna Sahlin.

Dialoger i hela staden
När planarbetet för Ursvik fortsätter kommer 
staden att bjuda in till ytterligare dialoger in-
om olika områden. På så sätt hoppas kommu-

nen få ett bättre beslutsunderlag samtidigt som 
invånarna får större förståelse för de beslut 
som tas.

Medborgardialoger har genomförts i hela 
staden. När kommunen för några år sedan 
började fundera på att förtäta Hallonbergen 
och Ör, bjöd man in invånarna för att pro-
va idéer och planer innan besluten togs. Sex 
fokusgrupper bestående av boende, lokala  
föreningar, tjänstemän från kommunen och 
fastighetsägare fick diskutera olika frågor. 

En medborgardialog har dessutom ge-
nomförts i Rissne för att göra stadsdelen till 
en bättre och tryggare plats att bo på. Under 
sju veckor samlade staden in förslag och idéer 
från dem som bor, arbetar eller vistas i Riss-

ne. Utifrån förslagen tog staden fram ett åt-
gärdsprogram med bland annat satsningar på 
fritidsgården och belysning på fotbollsplanen.

Sundbybergs stad har även genomfört dia-
loger kring hur stadskärnan ska utvecklas när 
järnvägen grävs ner. Förslagen och idéerna 
kommer att ligga till grund för detaljplane-
ringen av Sundbybergs nya stadskärna.

Staden har dessutom bjudit in unga mellan 
16 och 26 år att delta i en tävling för att få 
idéer om hur unga människor vill ha sin stad 
och sitt stadsliv.

Läs mer om kommande medborgardialoger 
på sundbyberg.se under rubriken Bygga Bo 
Miljö.

Sundbybergs stad vill engagera medborgarna i utvecklingen av Sundbyberg. Genom dialogmöten får politikerna veta 
vad Sundbybergsborna tycker är viktigt samtidigt som invånarna får möjlighet att påverka sitt bostadsområde.

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 Sundby-
bergs stad och du ska kunna få svar på finska, såväl 
muntligt som skriftligt.

Sundbybergs stad är ett förvaltningsområde för 
finska.
I Sundbyberg:
• Har du rätt att få förskola och äldreomsorg helt 
eller delvis på finska
• Har staden ett särskilt ansvar för att värna om fin-
ska språkets ställning 
• Ska du få möjlighet att utveckla och behålla det 
finska kulturarvet

Besök Sundbybergs stads 
webbplats 
www.sundbyberg.se/finska 
eller ring stadens växel 
08-706 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 hallintoalue.

Sundbybergissä
• sinulla on oikeus esikouluun ja vanhustenhuoltoon 
kokonaan tai osittain suomen kielellä 
• kaupungilla on erityinen vastuu suomen kielen 
aseman vaalimisessa 
• sinulla tulee olla mahdollisuuksia suomen 
kulttuuriperinteen kehittämiseen ja ylläpitämiseen

Vieraile Sundbybergin kaupungin nettisivuilla 
www.sundbyberg.se/suomeksi tai soita kaupungin 
vaihteeseen 08-706 80 00 ja saat palvelua suomeksi.

Vill du  
prata finska?

Foto: Mostphotos
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Sundbybergs stad planerar för många nya invånare. Här byggs en 
helt ny stadsdel och nya bostäder tillkommer i hela staden. Fram 
till år 2020 ska befolkningen öka från dagens cirka 44 000 till 
runt 63 000 invånare.

Sundbyberg utsågs 2014 till Sveriges tillväxtkommun med 
motiveringen: ”Sundbybergs stad är den lilla och attraktiva sta-
den i storstadsområdet, som framgångsrikt kombinerar en hög 
tillväxt med närhet till medborgare och näringsliv. Den starka 
tillväxten, som bland annat tar sig uttryck i landets kraftigaste be-
folkningstillväxt och högsta bostadsbyggande, kan tydligt kopp-
las till en långsiktig och hållbar kommunal planering. Staden 
präglas av attraktiva miljöer för boende, besökare och företag, en 
väl fungerande infrastruktur och ett rikt kulturliv.”

Staden länkas samman 
En av Sundbybergs största bostadssatsningar är Stora Ursvik. 
Området väntas vara helt färdigbyggt tidigast 2024 med 6 400 
bostäder och cirka 3 000 arbetsplatser. Den västra delen får en 
mer stadsmässig bebyggelse med något högre flerfamiljshus, res-
tauranger, butiker och kommunikationer.

Stockholmsregionen har stort behov av nya bostäder och det 
är inte bara i Stora Ursvik det ska byggas bostäder. Förtätning i 
stadsdelarna Rissne, Hallonbergen och Ör kommer att skapa cirka  
3 300 nya bostäder och i Västra Brotorp kommer 300 nya bo-
städer att byggas. 

Sundbybergs stad arbetar för att knyta ihop de olika stads-
delarna. När nya E18 invigdes tog staden över Enköpingsvägen 

och planerar att omvandla den till en stadsgata. Det innebär en 
möjlighet att länka ihop Stora Ursvik med Hallonbergen-Ör.

– Enköpingsvägen har varit en barriär i staden. Nu blir det 
vår gata och vi ska ta hand om miljön. Vi kommer att knyta 
ihop våra olika delar på ett hållbart sätt, säger Catherina Fored, 
stadsbyggnads- och exploateringschef.

Sundbyberg växer mest i landet
Sundbyberg är Sveriges till ytan minsta kommun och samtidigt den kommun som växer snabbast. År 2014 ökade  
Sundbybergs befolkning med 3,4 procent och nu bygger staden för ännu fler invånare. Störst utbyggnad sker i Ursvik.

Dina sopor är en värdefull resurs om de sorteras på rätt sätt. 
Matrester och förpackningar som samlas in i Sundbyberg åter-
vinns och blir till nya produkter.

I Sundbyberg källsorteras hushållsso-
porna i två kategorier: matavfall och 
brännbart. Papperspåsar för matavfallet 
samt en påshållare får du från din hy-
resvärd, bostadsrättsförening eller direkt 
från staden om du bor i villa.

Tidningar och förpackningar av kar-
tong, glas, metall och plast kan du läm-
na i en återvinningsstation. Där finns 
även batteriholkar. På www.ftiab.se 
finns mer information om återvinnings-
stationerna.

Småelektronik, glödlampor och 
lågenergilampor samt batterier kan du 
lämna i Samlaren. Samlaren står i bu-
tiker och inomhuscentrum på fem plat-
ser. Du kan också få detta och kemika-

lier hämtat vid din dörr. Tjänsten kallas 
Returkassen och är kostnadsfri.

Grovsopor, som möbler, cyklar och 
porslin, kan du lämna till ReTuren – 
stadens ambulerande insamling som går 
enligt särskild tidtabell.

På Kvarnkullens återvinningscentral 
i Stora Ursvik kan du lämna grovsopor, 
kyl och frys, elektronikskrot, byggavfall 
och farligt avfall som färgrester, spillolja 
och bilbatterier. Där kan du också läm-
na hela och rena saker till återbruk. Mer 
information samt öppettider finns på 
www.sorab.se.

Läs mer om Sundbybergs avfallshan-
tering på www.sundbyberg.se/avfall.

Dina sopor är 
värdefulla

Sundbyberg utsågs till Sveriges tillväxtkommun 2014. Nu planerar staden för 63 000 invånare år 2020. Foto: Jonas Borg

Foto: Åsa Lovell

Priset Årets tillväxtkommun delas ut av organisationen 
Arena för tillväxt. Priset synliggör kommuner som 
själva skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på 
politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt 
utvecklingsarbete och nytänkande.
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Sundbyberg 
– från landsbygd till modern stad

En gång i tiden var hela Sundbyberg ett änd-
löst havslandskap. I takt med landhöjningen 
uppstod något av ett skärgårdslandskap och 
för ungefär 4 000 år sedan kom de första män- 
niskorna hit för att jaga och fiska. I Kymlinge 
och Tornparken har man funnit stenyxor som 
är ännu äldre, som 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 1800-talet var Sundbyberg 
fortfarande en jordbruksbygd som bestod av 
några få gods. Sundbybergs grundare Anders 
Petter Löfström hyrde Sundbybergs gård 1863 
och köpte sedan gården och andra gods och 
gårdar i området. 

Bostäder åt arbetarna
Ungefär samtidigt förändrades Sverige. Industri-
erna expanderade och allt fler flyttade från sina 
jordbruk in till staden, vilket i Stockholm ledde 
till svår bostadsbrist och misär på1870-talet.

Anders Petter Löfström var religiöst och  

socialt engagerad. Han ansåg att marken i 
Sundbyberg skulle kunna bli en framtida arbe-
tarstad. Han tyckte också att det borde finnas 
arbetsplatser i den nya arbetarstaden och redan 
1870 såldes den första industritomten. 

Han deltog i planerna att bygga en järnväg 
mellan Stockholm och Västerås och lyckades 
övertala järnvägsbolaget att dra järnvägen över 
Sundbyberg. År 1876 öppnade järnvägslinjen 
Stockholm-Västerås-Bergslagen. 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 täp-
pa till” med en avbetalning på 15 år, än att hyra 
ett rum med eldstad inne i Stockholm. Den för-
sta ”stadsplanen” kom till 1877.

Staden börjar byggas
Under 1880-talet började fler industrier hit-
ta 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, så-
väl bostäder som det första kapellet, det första 

stadshuset, den första skolan, det första Euge-
niahemmet och det första daghemmet som han 
donerade till staden. Han skänkte också mark 
till gator, öppna platser, kyrka, folkskola m.m. 
till den nya köpingen. Snart kom människor 
från landets alla hörn och byggde nya kyrkor, 
startade fackföreningar och politiska organisa-
tioner.

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

Omtyckt bostadsort
Snart blev det dock bättre ordning i Sundby-
berg med polis, fängelse och brandkår, år 1927 

blev Sundbyberg rikets 113:e stad.
Vid stadsbildningen 1927 omfattade Sund-

byberg endast den äldre stadskärnan kring järn-
vägen. År 1949 fick Lilla Alby, Lilla Ursvik och 
Duvbo ingå i staden och sedan dess har Sund-
byberg vuxit snabbt med ett nytt bostadsområ-
de varje årtionde – Storskogen på 1950-talet, 
Ör på 1960-talet, Hallonbergen på 1970-talet 
och Rissne på 1980-talet. Just nu pågår utbygg-
naden av Stora Ursvik.

I dag bor drygt 44 000 personer i Sundby-
berg. 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 för att ge plats åt många fler nya 
invånare.

Sundbyberg är en mycket gammal bygd. Tack vare närheten till både 
storstad och natur har Sundbyberg vuxit från jordbruksbygd till Sveriges 
snabbast växande kommun.

Landsvägen år 1903, kvarteret Atleten och Bageriet t.v. Foto: Sundbybergs museum
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Sundbybergs 
Ungdomsmottagning

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

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

www.sundbyberg.se

Sundbybergs
Barnmorskemottagning

&
Sundbybergs

Gynekologmottagning
Vi finns på:

Sturegatan 2, plan 5
Rissne Torg 3
08-764 67 60

www.barnmorskan.nu
www.gyn.nu

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.

Gyllene Hästens Torg 9, 170 67 Solna 
08-6550655, www.dentontandvard.se

Tand- 
reglering

Allmän 
tandvård

Implantat

Estetisk 
tandvård

Akut-
tandvård

Vi utför alla sorters  
behandlingar: lagningar, 
rotfyllningar, protetik (kronor, 
broar, fasader m.m), implantat, 
bettskenor och akut tandvård.

Våra öppettider är 
måndag till fredag 9.00-18.00 
lördag och söndag 9.00-15.00

Hagalundsgatan 30 � Tel:  08-19 21 00  
mail: info@haga-kliniken.se � www.haga-kliniken.se

en tandläkarmottagning som finns  
på Hagalundsgatan 30 i Solna

Välkommen att kontakta oss!

Välkommen till Sundbyberg Stöd centrumet - handla lokalt

Brunnsgatan 4A, 
172 68 Sundbyberg 
Telefon 08–28 99 22

info@sundbybergshalsocenter.se

Legitimerade 
naprapater

Träna hos oss:
Yoga 

Pilates
Funktionell styrka

Seniorträning
Schema finns på hemsidan

www.sundbybergshalsocenter.se

Vi är legitimerade naprapater med 
lång erfarenhet och med specialist- 

kompetens inom arbetsskador, 
idrottsskador och behandling av 

gravida och barn. 
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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 08-12345300
Övriga telefonkontakter hänvisas till din BVC sjuksköterska. Du hittar telefonnummer på :

www.1177.se  el tel 1177 eller vår hemsida  www.slso.sll.se/solnabvc 
Öppen mottagning mån-tor 13.00-17.00, 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

För övrig information 
kontakta 1177 Vårdguiden
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NäckroseN TaNdvårdsceNTrum 
Leg. Tandläkare Farzad Moayedi
Erik Sandbergs gata 24, 169 34 Solna

Näckrosen Tandvård
SoLna

Telefon 08–27 97 46      www.solnadentist.se 

Tandläkare Farzad med 15 års erfarenhet. 

Högkvalitativ behandling utförd med  

senaste utrustning och finaste material  

i en lugn och trygg miljö.

Varmt välkomna!

Dags för tandläkarbesök?
Varmt välkommen till Din Privattandläkare!

Vi erbjuder modern hälsovårdande behandling med personligt omhändertagande och engagemang.

Alhusseiny, Mahdi
Storgatan 68, 171 52 Solna (Huvudsta Centrum)
Tfn 08-705 00 39, 070-438 13 72

Artos Dental AB
Tdl Artur Bowgird
Stråket 3, 169 35 Solna
Tfn 08-27 05 70
info@artosdental.se

Bergshamra tandläkarna
Björnstigen 10, 170 72 Solna.
Tfn 08-85 56 00
ginaviv@hotmail.com

de Neergaard, Marie
Hotellgatan 3, 5 tr, 171 45 Solna
Tfn 08-28 99 70
tdl.neergaard@gmail.com

Denton Tandvård AB
Natalie Stevanovic
Gyllene Hästens Torg 9, 170 67 Solna
Tfn 08-655 06 55, 073-976 80 00
info@dentontandvard.se

Din Tandläkare i Solna AB
Tdl. Björn Karlsson
Läkarhuset, Hotellgatan 3, 5 tr. 171 45 Solna
Tfn 08-27 01 10
Akut 076-820 02 58
info@dintandlakareisolna.se

E.T. Dentist
Tokarski, Elisabeth
Sundbybergs Torg 3, 3 tr., 172 67 Sundbyberg
Tfn 08-98 26 66
www.etdentist.se

Hagakliniken
Olja Ivanovic
Hagalundsgatan 30, 169 64 Solna
Tfn 08-19 21 00
info@haga-kliniken.se

Lagergren, Per
Landsvägen 47, 
172 65 Sundbyberg
Tfn 08-28 45 10

Lindell, Bengt
Råsundavägen 173, 169 36 Solna
Tfn 08-27 99 15
www.tandis.se

Ljungberg, Ove
Råsundavägen 68, 169 57 Solna
Tfn 08-27 14 01
ove.ljungberg@ptj.se
www.tandlakareoveljungberg.se

Lundén, Ulf
Tottvägen 6, 169 54 Solna
Tfn 08-27 33 43
dental@lunden.com

Näckrosen Tandvårdscentrum
Farzad Moayedi
Erik Sandbergsgatan 24, 169 34 Solna
Tfn 08-27 97 46
farzad@solnadentist.se

Rissne Dental
Kavallerivägen 30, Rissne Centrum
174 58 Sundbyberg
Tfn 08-733 10 06. Öppet alla dagar 8.00-23.00
www.rissnedental.se

Råsunda Tandklinik
Tvrdek Ivan
Rättarvägen 4, 169 68 Solna
Tfn 08-27 90 10
ivan.tvrdek.00@ptj.se

Solna Dental AB
Toutoundji, Dani
Krysshammarvägen 10, 171 57 Solna
Tfn 08-553 939 99
Evenemangsgatan 16, 169 56 Solna 
Tfn 08-40 80 70 00

Wikstad, Bengt
Huvudstagatan 10, 171 58 Solna
Tfn 08-27 99 14

Åberg, Erika
Erik Sandbergsgata 25 B, 169 34 Solna
Tfn 08-82 32 84

Medlemmar i
SOLNA–SUNDBYBERGS
PRIVATTANDLÄKARFÖRENING
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byberg som har en diagnos på demenssjukdom 
och fortfarande bor hemma. De erbjuds en 
hemtrevlig miljö samt diverse aktiviteter och 
underhållning.

Anhörigstöd 
Den som bor tillsammans med en närstående 
som är sjuk eller har en funktionsnedsättning, har 
en anhörig som bor på äldreboende eller en för-
älder som är sjuk, kan få hjälp av anhörigstödet.  
Anhörigkurator och demenssjuksköterska finns 
till för att underlätta för den som vårdar eller 
hjälper en vän eller närstående.

Mer information om anhörigstödet kan fås 
av anhörigkurator på telefon 08-706 83 44 eller 
demenssjuksköterska på telefon 08-706 88 28.

Träffpunkter för äldre
I Sundbyberg finns två träffpunkter för äldre som 
erbjuder social gemenskap och aktiviteter som 
medicinsk qigong och taichi, massage, kurser i 
linedance och italienska samt aktiviteter på finska.

På träffpunkterna arbetar både kommunan-
ställd personal och volontärer. För att besöka 
träffpunkterna behövs inget biståndsbeslut, 
alla är välkomna. Träffpunkterna har öppet  
måndag–fredag 9.00– 15.00.
Träffpunkt Hallonbergen
Telefon 08-706 82 40 
Lötsjövägen 6, Hallonbergen
Träffpunkt Allén
Telefon 08-706 83 69 
Vasagatan 9 i centrala Sundbyberg. 

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.

Susanne Shelley, PRO nås på telefon  
070-087 59 37, tisdag–torsdag 14-16 och  
Margareta Hägerström, SPF nås på telefon  
070-087 59 36, tisdag–torsdag 9-11.

Hemtjänst
För personer som behöver stöd och service i 
vardagen finns hemtjänst. Hemtjänstpersonalen 
hjälper till med praktiska göromål i hemmet, 
ger omsorg och social samvaro. Utöver detta 
kan man också beviljas trygghetslarm. En natt-
patrull ansvarar för insatser nattetid, inklusive 
utryckningar på larm från trygghetstelefoner. 
Hemtjänsten utför ledsagning och avlösning 
i hemmet. Det finns också ett vårdhundteam 
med en vårdhund och förare. 

Det finns flera hemtjänstutförare att välja 
mellan, både kommunala och privata.

Hemtjänst beviljas efter utredning av  
biståndshandläggare. De nås på 08-706 80 00, 
måndag–fredag 9.00–10.00. På sundbyberg.se/
stödochomsorg finns en blankett om förenklad 
ansökan om hemtjänst för dig som är över 75 år 
och behöver serviceinsatser såsom städning och 
hjälp med att handla. 

Fixar-Malte
Personer äldre än 75 år eller personer med en 
funktionsnedsättning kan få hjälp av Fixar-Mal-
te 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.
Bokning sker via Träffpunkten Hallonbergen,  
telefon 08-706 82 40 
Träffpunkten Allén, f.d. Lilla Alby, telefon  
08-706 83 69

Bostadsanpassning
Personer som har behov av att anpassa sin bo-
stad kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag 
hos staden, som då gör en utredning. En an-
passning av bostaden kan underlätta för äldre 
och personer med en funktionsnedsättning att 
bo hemma. Bostadsanpassaren nås via växeln på 
telefon 08-706 80 00.

Boende för äldre
Personer som har stort behov av omvårdnad 
dygnet runt kan, efter bedömning få en plats 
på ett äldreboende. Dygnet runt finns både om-
vårdnadspersonal och sjuksköterskor på plats. 
Personalen har kunskap om vård av personer 
med olika diagnoser, till exempel demenssjuk-
dom. I staden finns även tillfälligt boende för 
den som behöver kortvarig omsorg. Bistånds-
handläggarna i staden beslutar om plats på äld-
reboende. Sundbybergs biståndsenhet nås via 
stadens växel telefon 08-706 80 00, måndag– 
fredag 9.00–10.00

Nytt modernt äldreboende i Sundbyberg 
Sommaren 2015 öppnar det nya äldreboendet 
Bällstahof på Vasagatan i centrala Sundbyberg. 
Bostäderna blir moderna med högre standard 
och det finns möjlighet till parboende. Cirka 
hälften av lägenheterna har egen balkong och 
det finns en 600 kvadratmeter stor gemensam 
terrass på våning ett.

Bällstahof har sju avdelningar med totalt 55 
lägenheter. Alla avdelningar har eget vardags-
rum och matrum och maten lagas i ett stor-
kök på bottenvåningen. Träffpunkten Allén,  
f.d. Lilla Alby ligger i samma lokaler och  
erbjuder många olika aktiviteter för de boende. 

Biståndshandläggarna i staden beslutar om 
plats på äldreboende. Sundbybergs biståndsen-
het nås via stadens växel telefon 08-706 80 00, 
måndag– fredag 9.00–10.00

Dagverksamhet för äldre
Staden erbjuder dagverksamhet med social in-
riktning och för personer med demenssjukdom. 
Den sociala dagvården Höjdpunkten vänder sig 
till personer som är 65 år eller äldre och fortfa-
rande bor hemma. Här kan man ta del av en 
trygg och trivsam miljö, där man kan umgås 
med andra och ta del av alla de aktiviteter per-
sonalen planerar tillsammans med de boende. 
Solbackens dagvård vänder sig till äldre i Sund-

Trygghet och rolig 
fritid 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. 

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

www.vardcentralenkronan.se | 08-555 509 50 | vckronan@vakro.se | 
En del av Neron Hälso- och Sjukvårdsutveckling AB

Välkommen att lista dig hos oss!
Vi finns på Sturegatan 4 A mitt i Sundbybergs centrum och tar hand om dig 
och hela din familj.

• Husläkarmottagning 
• Distriktssköterskemottagning 
• Hemsjukvård 

• Laboratorium
• Fotsjukvård
• BVC 

Läs mer på www.vardcentralenkronan.se 

Varmt välkommen! 

Hos oss finner du bland annat

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



23

Ekonomisk rådgivning
Du kan få ekonomisk rådgivning och hjälp med 
ansökan om skuldsanering hos stadens budget-
rådgivare. Målet med rådgivningen är att dina 
problem ska kunna lösas på sikt och inte bara 
för stunden. Rådgivningen är kostnadsfri. Det 
finns även möjlighet att träffa budgetrådgivaren 
utan tidsbokning på Hallonbergens bibliotek i 
Hallonbergens Centrum tisdagar 13.00–13.30 
och på Signalfabriken, Esplanaden 10, torsda-
gar 14.00– 15.30. Budgetrådgivningen nås på 
telefon 08-706 87 63.

Konsumentvägledning
Du kan få kostnadsfria och opartiska råd i olika 
konsumentfrågor av stadens konsumentvägled-
are. Du kan få råd inför köp, information om 
vilka regler och lagar som gäller, få råd och hjälp 
vid tvister eller hushållsekonomisk rådgivning. 
Konsumentvägledaren erbjuder dessutom kost-
nadsfria föreläsningar inom konsumenträtt och 
privatekonomi. Läs mer på sundbyberg.se un-
der rubriken Bygga Bo Miljö.

Konsumentvägledningen nås på telefon  
08-706 84 30, måndag–torsdag 10.00–12.00, 
med reservation för andra åtaganden. 

Familjerådgivning
Par och vuxna med samlevnads- och relations-
problem erbjuds familjerådgivning i Sundby-

bergs stad. Familjerådgivning utförs av Söder-
stöd. Kontakten med familjerådgivningen är 
frivillig och söks på eget initiativ. Varje samtal 
kostar 250 kronor. Kontakta Söderstöd på tele-
fon 08-702 20 89.

Föräldrastöd
Sundbybergs stad erbjuder föräldrakurser, fö-
reläsningar och föräldrarådgivning för föräld-
rar med barn mellan 0 och 18 år. Läs mer på  
www.sundbyberg.se/foraldrastod eller kontakta 
föräldrastödsteamet på telefon 08-706 65 61.

Ungdomsmottagningen
Till Sundbybergs ungdomsmottagning kan 
ungdomar 12–23 år vända sig för bland annat 
samtal om nedstämdhet, oro/ångest, relationer, 
kroppen, sexualitet, preventivmedelsrådgivning 
och tester för könssjukdomar. Öppen mottag-
ning på måndagar klockan 14.00–16.00.
Tidsbokning: 08-706 81 44, måndag–fredag 
9.00–10.00

MiniMaria
Mottagningen vänder sig till ungdomar i åldern 
13–20 år som har ett missbruk eller är i riskzo-
nen för missbruk eller kriminalitet. MiniMaria 
erbjuder rådgivning och stöd, utredning och 
behandling samt stöd till oroliga föräldrar. Mer 
information och tidsbokning 08-123 474 50.

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.

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.
Mer information och tidsbokning 08-123 458 60

Stöd och service för personer med  
funktionsnedsättning 
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.
Telefon 08-706 88 00

Personlig assistans
Personer med stora funktionsnedsättningar 
som behöver hjälp med grundläggande behov 
som att klä på sig, äta, sköta sin hygien eller att 
kommunicera med andra kan beviljas personlig 
assistans. Telefon 08-706 88 00

Färdtjänst
Färdtjänsten är till för personer med funktions-
nedsättning. Resorna i färdtjänsten samplaneras 
och du samåker med andra. Kontakta färdtjäns-
tutredaren på telefon 08-706 80 15, tisdag–
torsdag.

Boken kommer
Du som av hälsoskäl har svårt att ta dig till bib-
lioteket kan få böcker levererade till din bostad.
Om du har svårt att läsa tryckt text kan du låna 
talböcker – böcker du lyssnar på. Böcker med 
stor stil finns för dig som börjar se sämre. All ser-
vice är gratis. Kontakta ansvarig, bibliotekarie,  
på telefon 08-706 84 89 för mer information.

Taltidning
Sundbybergs och Solnas taltidning Trumpeten 
innehåller bland annat lokala nyheter, kommu-
nal information samt information från Syn-
skadades riksförbund, Solna-Sundbyberg och 
Stockholms avdelningar. Tidningen kommer 
på Daisy-skiva varje vecka.

Prenumerationen är gratis för synskadade. 
För prenumeration ring Iris Intermedia på  
telefon 08-39 91 40.

Välkommen till
Aleris nära dig!

Vårdcentral
Välkommen att lista både dig och din familj
hos oss. Vi erbjuder dig distriktssköterska, 
husläkare, kurator, vaccinationer och vid 
behov hemsjukvård. Här finns även apotek 
och laboratorium.

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

och ortopedisk verksamhet. I vår nybyggda 
operationsenhet utförs enklare dagkirurgi.

Närakuten, öppet 8–22 alla dagar
Hit kan du vända dig för akuta besvär som 
t ex infektion i luftvägar, öroninflammation, 
halsfluss, urinvägsinfektioner, sårskador eller 
allergiska reaktioner. Ring oss för tidsbok-
ning så minskar du risken att behöva vänta.

Aleris har även röntgenavdelningar i Jakobs-
berg och Vällingby. 

Läs mer 
om oss på
aleris.se

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård, äldreomsorg och psykisk 
hälsa i Sverige, Norge och Danmark. 
www.aleris.se

Närakut – Vårdcentral – Specialistvård – Röntgen. 
På Rinkebysvängen 70, fd. Järva Närsjukhus, erbjuder 
Aleris en bred och professionell vård till dig och din familj 
som bor i området kring Ursvik/Sundbyberg.  

Kontakta oss
Aleris Vårdcentral Järva 08-690 65 30
Aleris Specialistvård Järva 08-690 64 40

Aleris Röntgen Jakobsberg 08-587 361 73
Aleris Röntgen Vällingby 08-123 197 99
Närakuten Järva 08-690 64 17
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Upptäck Sundbyberg
www.sundbyberg.se

Tysta platser


