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Ny multihall kan
ersätta sliten ishall
En multihall i ﬂera våningar med plats för curlinghall, garage, ishall och fotbollsplan med konstgräs.

NYHETER

Nu ska det
dofta känslor
i Sumpan

I veckan presenterade det grönblå styret en ny
lösning för Sundbybergs IP.
NYHETER 4–5

SIDAN 5

ELEVERNAS PLAN FÖR ENKÖPINGSVÄGEN
NYHETER 6

KOPPLING. Maja Hansson Kaarto och Jessica Dellert visar sin modell: ”Det finns kopplingar mellan allt, stigar runtom till olika attraktioner”, säger Maja Hansson Kaarto.

MER ■ Försämrad tillgänglighet med ny lag

Kanalstigen 34
3 rok, 91 kvm, avgift 6565 kr/mån
Visning 27/5 kl 12.00-12.45
och 28/5 kl 11.30-12.00
Mäklare Linda Rosén 0708-67 70 26
Pris 3 495 000 kr

NYHETER 5

■

Kommunalråd anställde egna mannen NYHETER 8

Ågatan 17
3 rok, 78 kvm, avgift 4571 kr/mån
Visning 27/5 kl 12.00-12.45
och 28/5 kl 12.00-12.30
Mäklare Michelle Colegate 0708-99 79 01
Pris 4 995 000 kr

Fredsgatan 22
1,5 rok, 43 kvm, avgift 2769 kr/mån
Visning 27/5 kl 13.15-14.00
och 28/5 12.50-13.20
Mäklare Michelle Colegate 0708-99 79 01
Pris 2 350 000 kr

■
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Aflodal byter klubb SPORTEN 10

Kavallerivägen 22B
4 rok, 93 kvm, avgift 4818 kr/mån
Visning 27/8 kl 11.30-12.00
och 28/5 kl 12.00-12.30
Mäklare Aras Ismail 0735-00 05 65
Pris 2 495 000 kr

6

VI I SUNDBYBERG

26 maj–1 juni 2018

NYHETER

Enköpingsvägen formas av elever
ler ligger fokus på offentliga
platser och hur de ska se ut
om 10–15 år.

Nu är det bråda tider för
åttorna – på torsdag ska
utställningen sättas upp.
Hur Enköpingsvägen ska
se ut i framtiden kan förhoppningsvis påverkas
av åttorna på Ängskolan.
Nu har kommunpolitiker,
byggherrar och andra intresserade fått titta på elevernas planer för området
kring Enköpingsvägen.
– De kommer att vara nyfikna på era lösningar, säger
bildläraren Erika Klåvus.
Hon håller i fredagsmorgonens lektion, i projektet
som sträcker sig över flera
ämnen: SO, slöjd och teknik
är också med.
Maja Hansson Kaarto och
Jessica Dellert visar sin modell:
– Det finns kopplingar
mellan allt, stigar runtom
till olika attraktioner. Om
man sitter och pluggar i
glashuset kan man handla
något i kaféet, man kan gå
runt sjön och spela basket,
säger Maja Hansson Kaarto.
Lite oroliga har de varit för att

inte hinna klart i tid, men
när Vi i Sundbyberg hälsar
på 8E har stressen avtagit.
– Det har varit lite hemarbete, men det har ändå

OMVANDLING. Ulltussar blir
till trädkronor, berättar textilslöjdsläraren Åsa Fredriksson. ”De är så duktiga, man
blir imponerad”, säger hon.

gått bra. Ritningar och texter gör vi klart nu, säger
Maja Hansson Kaarto.
Åsa Fredriksson undervisar i textilslöjd och berättar
om hur eleverna letar sig
fram i sina materialval för
att få modellen att se verklighetstrogen ut.
– Hur får man fram en
gräsmatta? Plysch! Det ser
ut som gräs. Garn ser ut
som rep; de hittar strukturer, säger hon.
Projektet ordnas för andra året, tillsammans med
Alexander Edsvärd bakom
sajten Allt om Sundbyberg.
När Enköpingsvägen görs om

till stadsgata kommer både
bostäder och kontor att byggas. Men i elevernas model-

Hur Madenbäcken och grönytor ska tas tillvara är några
av frågeställningarna. Eleverna ska också tänka kring
hållbarhet,
infrastruktur
och tillgänglighet.
– Jag höll i en rundvandring i Råstaområdet, ett fältstudiebesök så att de får en
uppfattning om volymen,
säger Alexander Edsvärd.
Besökarna fick även i år
rösta fram en vinnande modell, som därefter ställs ut.
Alexander Edsvärd kommer
även att lämna in medborgarförslag baserade på idéerna. Han tror att fjolårets
projekt om nya stadskärnan
faktiskt inspirerat kommunens stadsbyggnadsplaner.

Vilka är smartast, eleverna
eller politikerna?
– Fantasin är stigmatiserad
hos vuxna, därför gillar jag
att arbeta med ungdomarna
här. Då kommer roliga idéer
fram och det kanske är
smartast. De har inte samma regler att förhålla sig till,
säger Alexander Edsvärd.
Ulrica Andersson

FILM. Att bestämma sig om äldre eller unga ska vara i fokus var inte helt lätt för Edith Wallgren och Tindra Hammarlund. Till slut blev det en gratis utomhusbio med tillhörande kafé.
”Vi har ändrat jättemycket. Vi slängde den första”, säger Edith Wallgren.

ulrica.andersson@direktpress.se
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PRESENTTIDER!

Letar du present till Mors Dag, studenten, avslutning på skolan
eller bara lite nya sommarfina saker hem? Vi har presenter som
passar alla och i alla prisklasser. Dessutom är det vårmarknad 31/5!
BoBoutique har öppet 11-18 på vardagar och 11-16 på helger.
Vi önskar dig varmt välkommen in för att se alla våra nyheter och erbjudanden!

99 kr

Dags att byta
gardiner?

Poncho Kust

Lykta 259 kr
Solstol 699 kr

20%

PÅ ALLA
FOTOGENLAMPOR
Landsvägen 62 | Sundbyberg | 08 413 98 358 | boboutique.se | info@boboutique.se

*Erbjudande gäller lagervaror till 2/6 eller så långt lagret räcker och kan inte kombineras med andra rabatter, kampanjer eller erbjudanden.

