Grottkonst för alla
Ögonfröjd. Blåa t-banelinjens grottstationer
lockar konstintresserade från hela världen.
Men många pendlare missar verken. /4
Foto: ÅSA SOMMARSTRÖM
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Mitt i Sundbyberg gick på en konstrunda i Sundbybergs under värld. De här kalkerade barnteckningarna pryder Hallonbergens station.

ELEVER
TÄVLAR OM
ATT FORMGE
NYA TORGET

Hett odla
grönsaker
i Ursvik
TREND Trycket är stort
på de 40 pallkragar i Ursvik som invånare kan låna
för att odla egna grönsaker. Tanken med projektet
är ökad gemenskap och en
grönare omgivning. SIDAN 6

Silma Halilovic och Amali De Soysa i 8B fixar det
sista på sin modell av nya torget.

BUTIKEN UPPHÖR

SIDAN 8

Gräset
på IP
läggs om
SPORT Konstgräset på
Sundbybergs IP håller på
att bytas ut. Nu får planen
en matta med mer miljövänligt gräs och regnvatten ska ledas bort bättre.
SIDAN 4

Nu lägger vi ner butiken efter 28 år i Solna!
Vi tackar för den här tiden.

50-75% 10-30%
på kläder
och skor!

på cyklar & cykeltillbehör

Solna Centrum
08-82 66 85 • Mån–fre 10.00–20.00
Lör 10.00–18.00 • Sön 11.00–18.00
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Tävling.
De skapar
nya torget i
Sundbyberg

Amali De soysa, rebecka Wiström och Yanet tesfaldet
jobbar med klassens torg.
Foto: ALExANDER JAcoBSSoN

Läs en längre
version på
mitti.se/
sundbyberg

Fotbollsplan, lekpark och
utebio. Det är några saker
åttondeklassarna på Ängskolan vill ska finnas på
nya torget i sundbyberg.
l Amali De Soysa i 8B fäster små rosa papperstussar,
föreställande blommor, i en
tät cirkel på en utskuren träskiva. Klasskompisen Silma
Halilovic gör en liknande cirkel av grönfärgad plastbomull. Tanken är att det ska vara en liten kulle.
– Där kan man sitta och
chilla, säger Silma.
Klassen färdigställer det
sista på modellen som visar
vad framtida torget i Sundbyberg kan fyllas med. Pro-

jektet kallas för Nya torget
365 och är ett samarbete
mellan Ängskolan och informationskanalen Alltomsundbyberg.
– När man bygger nåt som
ska stå klart om tio år är dagens ungdomar vuxna. Det
här är ett sätt att öka deras
delaktighet i stadsutvecklingen, säger Alexander
Edsvärd, projektledare vid
Alltomsundbyberg.
143 elever i årskurs åtta
har skapat fem modeller på
bild- och tekniklektionerna. Sundbybergs politiker,
tjänstemän, byggföretag
och föräldrar ska sedan rösta fram ett vinnande bidrag.

Kravet är att det ska locka
besökare både varma sommardagar och kalla vinterkvällar.
Eleverna i 8B går in för att
vinna. Deras modell rymmer bland annat en stor scen
och utebio. Där finns även
tältbodar för kioskverksamhet och loppisar. På frågan
vad som skulle få henne att
besöka ett torg är svaret givet:
– Där det går att köpa god
mat och göra olika aktiviteter, säger Yanet Tesfaldet.
Vinnarmodellen ställs ut
på Signalfabrikens galleri
fram till mitten av juli. Vernissage 19 juni.
ALEXANDER JACOBSSON

SUNDBYBERG

Brunos verk
finns i tunneln
Dags för ny utställning i gångtunneln under sundbybergs station.
Den här gången ställer 90-årige
Bruno Karlsson ut.
gillar du amerikanska spökstäder
och porträtt ska du hålla ögonen
öppna.
l Oljemålningen föreställer en ung
man. I ögonen går det att se en pillemarisk blick.
– Mitt första självporträtt, säger Bruno Karlsson och ler stolt.
Trots att han målade porträttet för
mer än 60 år sedan, är mycket sig likt.
Den blonda kalufsen har visserligen
skiftat till grått, men de varma ansiktsdragen och blicken är densamma.
– Intresset för teckning fick jag som
fyraåring. Då fanns inte tanken på att
jag skulle bli teckningslärare. Det kom
senare. I folkskolan fick jag stort A i
teckning, säger han.
I en monter under järnvägsstationen
hänger 25 fotografier på Brunos tavlor
– ett axplock från hans konstsamling.
I sommar fyller bildkonstnären 90 år.
Men trots den höga åldern har han inte

”Händer är
kanske den
svåraste kroppsdelen
att måla av korrekt.”
Bruno Karlsson

slutat måla. En favorit bland många är
målningen av barnbarnet Therese.
– Ser du att hon räknar på fingrarna?
Händer är kanske den svåraste kroppsdelen att måla av korrekt. Här tycker jag
att jag lyckades.
Efter att ha gjort militärtjänst som
kartritare i Kiruna stannade Bruno
kvar i under 1950-talets första hälft
och jobbade i gruvan. På sin lediga tid
tog han tåget till Abisko. Den norrländska naturen gjorde starkt intryck på honom och landskapsmålning blev hans
andra konstnärliga specialité efter porträtt. Därefter blev det Stockholm och
ett helt yrkesliv som teckningslärare.
en tecKnIng som väcker starka minnen till liv är på en dragkärra i en spökstad i klippiga bergen. Bruno körde förbi staden av en händelse under en resa
genom USA i slutet av 1980-talet.
– Allt hade stått kvar helt orört i 200
år, sedan den dag man övergav staden.
Det var kusligt att vara där men samtidigt en otrolig känsla. Ser du hjulen på
kärran? De är exakt ritade.
Bilderna på Brunos tavlor finns
att beskåda i järnvägstunneln fram
till mitten på juni. Den 6 juni ges även
chansen att se några av originalen, då
Bruno ställer ut på torget i Sundbyberg
i samband med nationaldagsfirandet.
ALEXANDER JACOBSSON
alexander.jacobsson@mitti.se
tel 08-550 550 91

Bruno Karlsson visar sitt konstnärskap i tunneln under järnvägsstationen.

Foto: ÅSA SoMMARSTRöM

Fakta

Bruno målar gärna porträtt och landskap
namn: Bruno Karlsson.
Ålder: Fyller 90 år i sommar.
Bor: I Hallonbergen, uppväxt i
Nyhammar utanför Ludvika.

Favoritmotiv: Gillar att måla
porträtt och landskap, gärna i
olja och akvarell..
Aktuell: 25 litografier av hans

tavlor går att beskåda i gångtunneln mot järnvägsstationen
i Sundbyberg, fram till mitten
av juni.

Pallinis Tyger presenterar

Smarta gardiner
som följer din dygnsrytm

NYHET

Med PowerView® motorisering kan du styra dina gardiner
så att de går upp eller ned, öppnas och stängs – precis
som du önskar.
Inställningarna gör du enkelt med din smarttelefon
eller surfplatta. Och gardinerna, de väljer du ur
någon av Luxaflex® fantastiska kollektioner.
Välkommen in i butiken och
prova nya smarta PowerView®!

The Art of Window Styling

Prova nya
smarta
PowerView®!

sedan 1978

Sturegatan 22
Sundbyberg
Telefon 08-761 60 55
www.pallinistyger.se
pallinis@spray.se

