
Den 1 juli 2016 beslutade kommunfullmäktige att centrumfastigheterna i Hallonbergen, Rissne och Ör ska 
säljas för att möjliggöra ett lyft för stadsdelarna. Detta görs genom ett kvalitetsprogram som säkerställer 
en utveckling av områdena. Av nästan 20 förslag har staden nu gått vidare med åtta idékoncept. I oktober 
är målet att de tre vinnande koncepten ska presenteras. 
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NU UTVECKLAR VI Hallonbergen!  
Hallonbergen är inne i en stark och 
positiv utvecklingsfas. Inom de kom-
mande 10-15 åren kommer antalet Hal-
lonbergenbor mer än fördubblas. Sam-
tidigt som nya områden utvecklas och 
befintliga områden rustas upp kommer 
nyskott om miljardinvesteringar för en 
utveckling av Hallonbergen centrum. 

Blickarna är riktade mot Hallon-
bergen. Här kan Operan ligga om 
några år, utvecklingen av matkvarte-
ret Umami med ett tusen bostäder är i 

full gång och sammanlänkningen mot  
Ursvik med tusentals nya bostäder 
längs Enköpingsvägen planeras. Samti-
digt erbjuds över tusen Hallonbergen-
bor att omvandla sina hyresrätter och 
kan snart stolt äga sin egen bostad.

Två förslag är kvar i matchen om 
att få utveckla Hallonbergen centrum. 
Balder och Wallenstam är kvar och har 
skapat varsitt idékoncept med bostads- 
och servicetillskott samt förbättrade 
stadsmiljöer.

Miljardsatsningar 
på Hallonbergen, 
Rissne och Ör

Sundbyberg

Årets superkommun
Dagens samhälle delar varje år ut priset 
årets Superkommun. Sundbyberg kom på 
första plats i kategorin storstadskommuner 
och är därmed årets Superkommun. 

Bedömningen sker med beaktande av tio faktorer 
som belyser kommunens utveckling under de se-
naste åren samt förutsättningarna för utveckling 
i framtiden. Sundbyberg fick höga betyg vad gäl-
ler kommunikationer och den positiva trenden i 
skolresultaten vilket placerade staden i toppen av 
årets ranking. Särskilt glädjande är att Sundbyberg  

rankas som Sveriges mest attraktiva kommun, det 
är här det händer och hit alla vill flytta. 

– Det är mycket glädjande att få ett kvitto på att 
utvecklingen går åt rätt håll här i Sundbyberg. Vi 
möjliggör för en stor inflytt av sundbybergare ge-
nom att bygga många bostäder, men också genom 
att investera i viktiga samhällsfunktioner så som 
skolor, parker, kultur och idrott, säger Mikael T. 
Eriksson, kommunstyrelsens ordförande. 

På andra plats i kategorin kom Stockholm, där-
efter förra årets vinnare Solna. 

Wallenstam

Balder



TRE IDÉKONCEPT HAR gått vida-
re efter urval och ligger till grund för 
beslut om utveckling av området 
som idag kallas Rissne torg. Stads-
kvarter med levande stadsmiljöer och 
service, samt byggnationen av Tvär-
banans Kistagren kommer ge ett lyft 
för centrumområdet. Samtidigt som 
Rissne torg utvecklas med bostäder 
och handel vill man i de tre idékon-
cepten värna den park som finns i 
områdets västra del.

RISSNE UTVECKLAS ÄVEN runtom 
centrum. Det gamla stadshuset är ri-
vet sedan en tid och just nu uppförs 
bostäder och en förskola på platsen. 
Engelska skolan öppnar i Valla Park 
och området ska utvecklas med bo-
städer. Samtidigt planeras Rissne att 
växa ihop med Ursvik genom den 
stadsutveckling som planeras längs 
med Enköpings vägen.

DEN GRÖNBLÅ MAJORITETEN ser 
Rissne som ett av de absolut mest att-
raktiva stadsutvecklingsprojekten i 
Sund byberg med stora möjligheter att 
bli en av de mest populära stadsdelarna 
att bo och vistas i. 

Med anledning av detta genomför vi 
nu stora satsningar i Rissne:

Bygg om Rissne centrum
Vi låter Sveriges skickligaste fastighets-
utvecklare bygga om Rissne centrum, 
med fler bostäder, restauranger och 
butiker. Redan 2017 börjar Tvärbanan 
att byggas, med en station på torget i 
Rissne.

Erbjudande om ombildningar
Genom att erbjuda hyresgäster hos 
förvaltaren i Rissne att ombilda sina 
lägenheter ger vi fler rätten att bestäm-

ma själva över sina hem. Du ska inte 
behöva tillstånd från någon hyresvärd 
att lägga in nytt golv eller kök. Och den 
eventuella vinsten vid en försäljning ska 
du ha, inte Förvaltaren.

Trygghetssatsningar i Rissne
Sundbyberg har slutit ett historiskt  
avtal med polisen som innebär större 
polisiär närvaro i Rissne samt en dju-
pare dialog för att samarbeta och lära 
sig mer av varandra. Vi satsar även på 
grannstödsbil, ordningsvakter samt 
välskötta och upplysta parker och 
grön områden.  

Rissne står inför en fantastisk resa 
med rekordstora investeringar i nya 
bostäder, kollektivtrafik och samhälls-
service. Snart får du också nya grannar i 
de över 3 000 bostäder som ska byggas 
i Rissne. 

detta är en specialutgåva av nya sundbyberg. den ges ut av nya moderaterna i sundbyberg.
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TRE IDÉKONCEPT FÖR ÖR har gått 
vidare och tävlar om att få utveckla 
stadsdelscentrumet. Vi vill att man 
ska kunna bo kvar i Ör även på ål-
derns höst. Utifrån kvalitetsprogram-
met har de tre intressenterna tagit 

fram förslag på centrum utveckling i 
Ör tillsammans med ett efterlängtat 
tillskott på ett nytt äldreboende och 
trygghetsboenden för äldre. Tillskot-
tet av bostäder möjliggör för närhan-
del och en levande stadsmiljö.

Ör – nytt äldreboende och närbutik

Rissne Centrum utvecklas 
med stadsmiljö och tvärbana

Nu satsar vi på Rissne!

Einar Mattson

Ikano

Balder

Besqab

Erik Wallin och Odalen Fastigheter Folkhem och Rikshem



I SUNDBYBERGS STADS BUDGET för 2018 tar vi vik-
tiga kliv mot ordning och reda i hela Sundbyberg sam-
tidigt som vi satsar på stadens mest centrala verksam-
heter. Vi säkerställer att varje skattekrona används på 
bästa sätt och att det finns ekonomiska skyddsvallar 
för framtiden. 

Staden ska fortsätta växa snabbt samtidigt som 
vi behåller småstadskänslan. Vi utvecklar våra parker 
och grönområden för att skapa större värden när fler 
flyttar hit. 

Hela Sundbyberg ska ta del av vår tillväxt. Därför 
är det viktigt att alla stadsdelar är trygga oavsett tid 
på dygnet. 

TRYGGHETEN I SUNDBYBERG är 
ett prioriterat område för Moderaterna 
och den Grönblå majoriteten. När vi 
utvecklar Sundbyberg ska alla stads-
delar vara trygga oavsett tid på dygnet 
och om du vistas i en park eller i ett bo-
stadsområde. 

Trygghetsfrågan är därför en vik-
tig del i Sundbybergs stads budget för 
2018, där vi presenterar ett trygghets-
paket som täcker in flera trygghets-
aspekter i alla våra stadsdelar. 

Sundbybergs många parker och 
grönområden är populära oaser i en 
stad som växer snabbt. Det är där-
för viktigt att dessa inte upplevs som 
otrygga utan att människor gärna vistas 
där så ofta som möjligt. Alla parker ska 
vara upplysta och rena och vegetatio-
nen ska vara välklippt. 

Det finns flera områden kring våra 
centrum som upplevs som otrygga på 
kvällarna och nätterna. Här ska ord-
ningsvakter, i samarbete med polisen, 
ha en större närvaro och bli en naturlig 

del av områdena. Vi ska även satsa på 
att utveckla stadsmiljön och öka triv-
seln i hela staden. 

Grannsamverkan finns idag på plats 
i flera av stadsdelarna i Sundbyberg. 
Staden ska hjälpa grannar att starta upp 
och driva grannsamverkan. Som en del i 
arbetet kring detta ska staden tillhanda-
hålla en grannstödsbil till de föreningar 
som är i behov. 

Trygghet är inte något staden kan 
skapa själv. Det krävs samarbete mellan 
bland annat staden, föreningar, före-
tagare och medborgare för att hitta de 
bästa lösningarna. Vi planerar därför att 
genomföra en genomgående medbor-
gardialog på ämnet trygghet. 

Detta är endast några av de trygg-
hetsförslag vi presenterar i vår grönblåa 
budget för 2018. Trygghet är en viktig 
fråga för sundbybergarna – Moderater-
na ser det därför som högt prioriterat 
att göra Sundbyberg till en av Sveriges 
tryggaste städer. 

Trygghet i hela Sundbyberg genom sats-
ning på trygghetsdialog, grannstödsbil, 
bättre belysning samt välskötta parker 
och grönområden. 

Ordning och reda i ekonomin – överskott 
för att bygga för framtiden. 

Satsning på högre lärarlöner och mindre 
barngrupper i förskolan. 

15 miljoner kronor på nya och upprustade 
lekplatser. 

Större kontroll av stadens socialbidrag. 
Alla bidrag från staden ska följas upp med 
hembesök. 

Ökad valfrihet i äldrevården, skolan och 
vuxenutbildningen. 

detta är en specialutgåva av nya sundbyberg. den ges ut av nya moderaterna i sundbyberg.
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Budget 2018

Några av de förslag vi är mest  
stolta över i årets budget: 

Folkhem och Rikshem

Grönblå budgeten:

Sundbyberg ska bli tryggare

Foto: Depositphotos
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detta är en specialutgåva av nya sundbyberg. den ges ut av nya moderaterna i sundbyberg.
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Kandidera med oss i valet!

DÖRRKNACK  
I SUNDBYBERG 
Söndag 18 juni, kl 17.00-19.00. 
Lokalen.

18
JUNI

SÖN

KANDIDATSKOLAN DEL 6:  
SJUKVÅRD SLL
Onsdag 16 aug, kl 18.00-19.00.  
KFG.

16
AUG

ONS

TELEFONKAMPANJ  
I SUNDBYBERG
Söndag 18 juni, kl 17.00-19.00. 
Lokalen.

18
JUNI

SÖN

KANDIDATSKOLAN DEL 7:  
MIGRATIONSPOLITIK
Onsdag 6 september,  
kl 18.00-20.00. Lokalen.

6
SEP

ONS

2
JULI

SÖN
DÖRRKNACK  
I SUNDBYBERG  
Söndag 2 juli, kl 17.00-19.00.  
Lokalen.

NYMEDLEMSTRÄFF
Onsdag 13 september,  
kl 18.00-20.00. Lokalen.13

SEP

ONS

MODERATERNAS  
KRÄFTSKIVA
Fredag 8 september,  
kl 18.00-23.59. Lokalen.

8
SEP

FRE

2
JULI

SÖN
TELEFONKAMPANJ  
I SUNDBYBERG
Söndag 2 juli, kl 17.00-19.00.  
Lokalen.

KAMPANJ VID KRÄFTSKIVA
Torsdag 31 augusti,  
kl 18.00-22.00. Sturegatan.31

AUG

TOR

SAMTALSKAMPANJ 
Onsdag 16 aug, kl 17.00-17.45.  
Hallonbergen.16

AUG

ONS

KAMPANJ INNAN KF 
Måndag 26 juni, kl 17.00-17.45.  
Hallonbergen.26

JUNI

MÅN

SAMTALSKAMPANJ 
Onsdag 20 september,  
kl 17.00-17.45. Hallonbergen.20

SEP

ONS

SAMTALSKAMPANJ
Måndag 30 oktober,  
kl 17.00-17.45. Hallonbergen.30

OKT

MÅN

20
SEP

ONS
KANDIDATSKOLAN  
DEL 8: IDEOLOGI 
Onsdag 20 september,  
kl 18.00-19.00. KFG.

SAMTALSKAMPANJ 
Onsdag 8 november,  
kl 17.00-17.45. Hallonbergen.8

NOV

ONS

KANDIDATSKOLAN  
DEL 9: ARBETSMARKNAD 
I SUNDBYBERG Onsdag 4 
oktober, kl 18.00-20.00. Lokalen.

4
OKT

ONS

SAMTALSKAMPANJ
Onsdag 18 oktober,  
kl 17.00-17.45. Hallonbergen.18

OKT

ONS

KANDIDATSKOLAN DEL 11: 
STADSMILJÖ, PLANERING, 
BYGGLOV Onsdag 1 november,  
kl 18.00-20.00. Lokalen.

1
NOV

ONS

KANDIDATSKOLAN DEL 10: 
KOLLEKTIVTRAFIK SLL
Onsdag 18 oktober,  
kl 18.00-19.00. KFG.

18
OKT

ONS

SAMTALSKAMPANJ  
Måndag 25 september,  
kl 17.00-17.45. Hallonbergen.25

SEP

MÅN

KANDIDATSKOLAN DEL 
12: ARBETSMARKNAD
Onsdag 8 november,  
kl 18.00-19.00. KFG.

8
NOV

ONS

NYMEDLEMSTRÄFF
Onsdag 15 november,  
kl 18.00-20.00. Lokalen.15

NOV

ONS

27
NOV

MÅN SAMTALSKAMPANJ  
Måndag 27 november,  
kl 17.00-17.45. Hallonbergen.

7
DEC

TOR JULMARKNAD
Torsdag 7 december,  
kl 16.00-20.00. Sturegatan.

15
DEC

FRE JULAVSLUTNING
Fredag 15 december,  
kl 18.00-23.59. Lokalen.

KANDIDATSKOLAN DEL 
13: FÖRSVARSPOLITIK
Onsdag 22 november,  
kl 18.00-20.00. Lokalen.

22
NOV

ONS

Kalendarium 2017

Mikael T Eriksson 
Kommunstyrelsens ordförande  

i Sundbyberg

Josefin Malmqvist 
Ordförande för Moderaterna  
i Sundbyberg, kommunalråd

Vill du engagera dig för ett ännu bättre Sundby-
berg och för Moderaterna? Bli medlem senast 
30 juni och kandidera i valet 2018!

Tillsammans med den grönblå majoriteten har vi sedan  
1 januari 2016 tagit ansvar och utvecklat Sundbyberg. Det 
vill vi fortsätta med efter valet 2018. Sundbyberg behöver 
ett fortsatt moderat ledarskap med politik för fler i arbete, 
en bättre skola och ordning och reda i ekonomin.
 
Vill du vara med och bidra till Sundbybergs utveckling 
och jobba för ett moderat ledarskap i Sundbyberg? Har 
du vänner eller kollegor som är intresserade? Se till att 
du och dina vänner bli medlemmar. Om ni är medlemmar 
senast 30 juni kan ni även kandidera till kommunfullmäk-
tige och tillsammans med moderata kollegor driva på för 
moderat politik i Sundbyberg!

Bli medlem!

Swisha 100 kr till 1233360070, 
uppge namn, personnummer 
och telefonnummer. 

Eller sätt in 100 kr på Bankgiro 
5040-0365 eller Plusgiro 
295958-3, uppge namn och 
personnummer.

Mer information om  
hur du kan bli medlem

www.moderat.se/bli-medlem


