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*

Upptäck.
Upplev
.
Utforska.

Storslagen natur. Smultronställen.
Livet runt omkring oss. Hjälp till att bevara vår
natur och miljö för framtida generationer.
Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen
eller stöd vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera olika stödformer och
som företag kan ni bli Företagsfadder.
Läs mer på www.snf.se

* Stickande brännässlor

Bli Barnsupporter och
ge 100 kr/mån.

Välkommen till
Stockholms ledande
tandvårdskedja
Över 20 kliniker i Stockholms län
Tider samma dag
Sveriges bästa garantier
Anslutna till Försäkringskassan

barncancerfonden.se
PROVA-PÅ-ERBJUDANDE !
Nya patienter får 150 kronor att
nyttja vid valfri behandling
Boka online eller ring 08-22 22 22

Vi finns på Tuletorget i Sundbyberg
Boka online eller ring 08-22 22 22

En aktiv fritid
för ditt välbefinnande

Vår fritid är den tid som är kvar när vi har gjort våra nödvändiga sysslor som skola, arbete,
matlagning, tvätt och så vidare. Denna viktiga tid av vårt liv kan vi fylla med vilka intressen och
aktiviteter vi vill, det kan vara föreningsliv, natur, idrott, musik eller kultur.
Det har visat sig ha en stor betydelse för vår hälsa och vårt välbefinnande att vi har en aktiv
fritid. Nedan följer några exempel på vad ett aktivt fritidsliv kan ha för betydelse för dig.
Fysiologiskt – Ger dig välmående och en god hälsa.
Psykologiskt - Det ger en känsla av glädje, utmaning, tillfredställelse och frihet.
Socialt – Du får träffa andra med samma intresse vilket ger stimulans och uppskattning.
Förkovrande – Du kan lära dig nya saker, till exempel genom att vara med i en studiecirkel.
Avslappnade – En rolig aktivitet ger avkoppling från spänning och stress.
Estetiskt – Du får uppleva konstnärliga värden som dans, musik, teater och konst.
Därför är det viktigt att du hittar en fritidsaktivitet vilket du trivs med och som känns
meningsfull. Det kan ge dig livslust och välbefinnande som har en stor betydelse för din hälsa.
Givetvis är detta minst lika viktigt för våra barn och ungdomar, låt dem prova på många olika
aktiviteter så att de kan hitta sin favoritsysselsättning.
Vi hoppas att du med hjälp av denna guide ska hitta en förening som kan berika din
fritid i många år framöver.
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Föreningsregister
Registret, som bygger på uppgifter som föreningarna själva lämnar, är hämtat från
kommunens hemsida 2019-05-06. Ändringar inkomna efter det finns inte med i guiden.

FRILUFTS- OCH
FRISKVÅRDSFÖRENINGAR
Friluftsfrämjandet
Solna Sundbyberg

moller.marianne@telia.com
www.friluftsframjandet.se/
regioner/malardalen/
lokalavdelningar/solna

Gymmix

KP Lena Svahn
lena.svahn@sundbyberg.se

IDROTTSFÖRENINGAR
Duvbo IK

KP Leif Tormér
info@duvboik.se
loffe.tormer@outlook.com
www.duvboik.se

Dynamite Cheerleading

KP Cecilia Brolinger
Tfn......................073-378 90 60
cecilia.brolinger@
dynamitecheerleading.com

Rissne IF

KP Rikard Edvardson
Tfn......................076-209 58 20
ordforande@rissneif.se

Street Mentality
Parkourklubb

KP Jesper Eriksson
Tfn......................070-482 75 39
jesper@streetmentality.se
www.streetmentality.se

Sundbybergs
gymnastikförening

KP Ronny Westberg
Tfn......................070-239 87 58
rw287945@gmail.com
www.sundbybergsgf.se
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Sundbybergs IK
kansliet@sik.org
www.sik.org

Sundbybergs KK Karate
reza-asghari@hotmail.com

Sundbybergs
Pensionärers Bowling
klubbrolf.herslof@gmail.com

Sundbybergs
Tyngdlyftningsklubb
stk1931@gmail.com

Ursvik IK
kontakt.ursvik@gmail.com

Yui Shin Kan Karate Dojo

Lilla Parken

KP Johan Asplund
Tfn......................070-236 00 00
johan@lillaparken.se

Nya Teaterpiraterna

Skörde-Gillet

ÖVRIGA FÖRENINGAR

KP Thomas Gustafsson
Tfn......................073-904 41 42
skordegillet@gmail.com
www.sites.google.com/
site/skordegillet/home

Sundbybergs Fotoklubb
anders.larsson@
mbox452.tele2.se

INTRESSEORGANISATIONER

conny.schroder@telia.com

KULTURFÖRENINGAR
Kimün Förening
KP Angélica Pérez Arancibia
Tfn......................076-633 26 19
angelicapereza@hotmail.com

KISS, konstnärer i
Sundbybergs stad
KP Mikael Liljander
Tfn......................070-447 84 19
mikalel.liljander@foodfriends.se

RELIGIÖSA SAMFUND
Rissnekyrkans församling

Sundbybergs storband

info@earthforeveryone.org

Sofia.kuno@sundbyberg.se

KP Nina Pettersson
Tfn......................070-623 63 13
miahallb@gmail.com

KP Patrik Brinning
Tfn......................076-762 61 14
ykd@yuishinkai.se

Earth For Everyone

Vänsterpartiet Sundbyberg

lennart.e.backman@telia.com

Teater SAT

PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Föreningen för Iranska
pensionärer/blivande
pensionärer i Sundbyberg
och omnejd

KP Kokab Myrtin
Tfn......................070-758 36 36
kmyrtin@yahoo.se

PRO Sundbyberg

KP Hans Johansson
hansselnika@hotmail.com

expedition@rissnekyrkan.se

BRF Muraren i Sundbyberg
emma.edman@hooks.se

IOGT-NTO Blå Linjen
tobias_tengstrom@hotmail.com

Rädda Barnen
ingrid.nordh@icloud.com

Sahaja Yoga
KP Saeed Sadeghi Ghahroodi
Tfn......................076-913 56 07
saeid_jsm@yahoo.com

SeniorNet SolnaSundbyberg
KP Björn Johnsson
Tfn......................070-695 80 38
solnasundbyberg.
seniornet@gmail.com
www.solna-sundbyberg.
seniornet.se

Stjärnjouren - Sundbybergs
trans-och tjejjour
info@stjarnjouren.nu

Sundbybergs hembygdsSPF Seniorerna Sundbyberg förening/stadsmuseum
KP Ginger Jureskog
spfsundbyberg@bredband.net

lal@museet.se

Squaredanceklubben

Kulturscen Bristol

POLITISKA FÖRENINGAR Seniorerna

KP Lei Huang
Tfn......................076-166 71 66
lei@bristol.nu

Miljöpartiet Sundbyberg
per@foreningsteknik.se
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KP Eva Nordenskjöld
Tfn......................072-309 31 59
eva_nordenskjold@hotmail.com
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Starta en förening
Finns det ingen förening som passar dig?
Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta!
Samla några personer som har ett gemensamt
intresse. Vid den första träffen bildar ni en provisorisk
styrelse, en interimstyrelse, som får till uppgift att
förbereda nästkommande sammanträde. Vid detta
möte, årsmötet, bör interimstyrelsen presenterat
följande förslag:
•

förslag till stadgar (regler) för föreningen.
Stadgarna är viktiga eftersom de talar om hur
föreningen ska arbeta. (Stora föreningar
brukar vara med i ett riksförbund. I sådant fall
kan man använda sig av respektive förbunds
normalstadgar – men då får du säkerligen också
all övrig hjälp från något distrikt eller annan
förening i just den organisationen).

•

förslag till styrelse och

•

förslag till verksamhetsplan

STADGAR
Stadgarna kan innehålla följande:
•

Föreningens namn

•

Syftet med föreningen

Vilken målsättning och vilka uppgifter föreningen
ska ha.
• Styrelsen
Hur många ordinarie ledamöter och ersättare styrelsen
ska bestå av (i en liten förening kan det vara lagom
med cirka fem ordinarie ledamöter: ordförande, kassör,
sekreterare och två övriga ledamöter). Ersättare kan
räcka med två-tre (ersättare ska vara med på mötet
ifall ordinarie ledamot inte kan vara med).
• Medlemsskap
Vem som får bli medlem i föreningen. Orsaker till
att man kan bli utesluten. Medlems rättigheter och
skyldigheter.
• Möten
Man ska ha ett årsmöte varje år. Det som bestäms
ska skrivas ned och två personer jämte den som är
sekreterare ska skriva under (justera) protokollet.

Följande saker ska tas upp på årsmötet:
1. Godkännande av föredragningslistan
2. Val av ordförande att leda årsmötet
3. Val av sekreterare att skriva årsmötets protokoll
4. Val av två justeringsmän
5. Godkännande av mötets utlysande (om kallelsen
har gått ut till medlemmarna på det sätt som
stadgarna föreskriver)
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Styrelsens ekonomiska berättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande till styrelsen
11. Val av övriga ordinarie ledamöter till
styrelsen (Om styrelsen inom sig ska utse de
skilda posterna, konstituera sig själv – annars
kan årsmötet även välja t ex vice ordförande,
sekreterare, kassör etc.)
12. Val av ersättare (suppleanter) till styrelsen
13. Val av två revisorer och ersättare för dessa
14. Val av valberedning
15. Hur stor medlemsavgiften ska vara för nästkommande år
• Firmatecknare
Firmatecknare är de personer som i föreningens namn
får skriva under olika slags ekonomiska uppgörelser
och ekonomiska handlingar (t ex postgiro, bankgiro,
bankböcker). Det vanligaste är att ordföranden
tillsammans med t ex kassören får i uppdrag att göra
detta (de får ”teckna föreningens firma”).
• Stadgeändringar
Hur man kan ändra föreningens stadgar. (Till
exempel att två medlemsmöten efter varandra måste
fatta samma beslut för att kunna ändra stadgarna). Det
är en bra metod för att förhindra både ”kupper” och
kanske ogenomtänkta beslut.
• Upplösning
Under vilka förutsättningar ska föreningen upplösas
och vad man ska göra med de pengar som
eventuellt blir över. Det är också en viktig punkt
– många föreningar läggs i dag ned efter ett tag, när
eldsjälarna försvinner.
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EN VANLIG SKOLA I LITET FORMAT
Ingridskolan i Bergshamra är en grund- och gymnasieskola
anpassad för elever med ASD (Au�sm Spectrum Disorder) /
Asperger Syndrom men öppen för alla. Grundskolan bedriver
undervisning från årskurs 1 �ll årskurs 9.
Gymnasiet erbjuder Naturvetenskapsprogrammet, Este�ska
programmet och Introduk�onsprogrammet.
• 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
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I Socialdemokraternas Sundbyberg ska alla ha tillgång till ett
rikt kulturliv och en meningsfull fritid. Engagera dig för en
levande stad. Bli medlem i Socialdemokraterna.

En sista hälsning som räddar liv
Din minnesgåva gör stor skillnad. Kontakta oss på
010 –199 33 00 eller lakareutangranser.se Tack!

PG: 90 06 03 – 2
Riktnummer 08 där inget annat anges
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Branschregister
ENERGIBOLAG

POLITISKA ORGANISATIONER

NORRENERGI AB
Box 1177, SOLNA
Tfn............................................... 475 04 00
Kundservice................................... 475 04 40
www.norrenergi.se

Socialdemokraterna i Sundbyberg
Box 1157, 172 23 SUNDBYBERG
info@sundbyberg.sap.se
www.facebook.com/
socialdemokraternasundbyberg/

FÖRSKOLOR - ENSKILDA
Montessoriförskolan Tigerungen
Lavettv. 24, SUNDBYBERG
Tfn............................................... 733 45 97

info@tigerungen.se
www.tigerungen.se
Kontaktperson: Sozan Rahman

STADSNÄT
Sundbybergs Stadsnät
Lötsjöv. 1 B, SUNDBYBERG
Tfn............................................... 706 91 35
www.sundbybergsstadsnat.se
Se även vår annons
TANDLÄKARE

PERSONLIG ASSISTANS
Adena Personlig Assistans AB
Skytteholmsv. 2, 6tr, Box 1391,
171 27 SOLNA
Tfn............................................... 735 53 30
Din trygghet i centrum

Distriktstandvården Sundbyberg
Tuleg. 8, SUNDBYBERG
Tfn.............................................597 603 80
www.distriktstandvarden.se
Se även vår annons

TANDLÄKARE - PRIVATPRAKTISERANDE

Rissnetandläkarna,
Tandläkare Amir Famili

Kavalleriv. 30 (Rissnecentrum Tunnelbana),
SUNDBYBERG........................... 733 10 06
www.rissnetandläkarna.se
Jour & akut tandvård alla dagar 8-23

VACCINATIONER
Svea vaccin
Landsv. 52, SUNDBYBERG.............. 29 31 00
www.sveavaccin.se
Se även vår annons
VÅRDCENTRALER
Hallonbergens vårdcentral
Lötsjöv. 1 B, SUNDBYBERG.........587 318 08
www.hallonbergensvardcentral.se
Rissne Vårdcentral
Rissne torg 3, SUNDBYBERG.......123 369 00

www.rissnevardcentral.se

ÄR DU UNDER ARTON OCH
BEHÖVER PRATA MED NÅGON?
Ring Bris på 116 111, eller mejla och chatta på bris.se
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Professionell
telefonpassning
Prova oss under tre
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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Vill du veta hur ditt hus eller din
lokal kan bli mer klimatsmart?
Hör av dig till energi- och klimatrådgivningen.
Den är en opartisk och kostnadsfri service från
Sundbybergs stad till privatpersoner, föreningar
och små och medelstora företag.
Du kan till exempel fråga oss:
• hur du gör för att installera laddplatser för elbilar
• vilka bidrag som finns för att installera solceller
• om det lönar sig att byta fönster
• om det spelar roll vilken el du köper
Kontakta oss:
08–29 11 29
info@energiradgivningen.se
www.energiradgivningen.se
Vi som svarar på dina frågor är utbildade energioch klimatrådgivare.

SUNDBYBERG.SE/ENERGIRADGIVNING
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Välkommen till
våra Träffpunkter
Mötesplatser för seniorer
i Sundbybergs stad
På stadens träffpunkter är schemat laddat
med något för varje smak. Bland aktiviteterna
finns såväl boxning, zumba, sittgympa, cirkelträning
som konstquiz, bridge och teknikhjälp.
I våra caféer erbjuds fika och lunchalternativ.
Träffpunkterna Allén, Vasagatan 9, 08-706 8369
och Hallonbergen, Lötsjövägen 6, 08-706 6794
Öppettider: vardagar mån-tors mellan 9:00-15:30 och fredagar 9-15:00
Ring gärna för aktuellt program eller gå in på www.sundbyberg.se

TRÄFFPUNKTERNA
ALLÉN, Vasagatan 9, 08-706 8369
HALLONBERGEN, Lötsjövägen 6, 08-706 6794
ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Riktnummer 08 där inget annat anges
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ODR Total till hushåll

Anslut dig till Sundbybergs Stadsnät!
Sundbybergs Stadsnät tillhandahåller
en öppen e-marknadsplats fylld av
attraktiva tjänster som levereras
av marknadens ledande aktörer.
Förutom internet, tv och
telefoni erbjuds även
komfort-, trygghetsoch säkerhetstjänster.

Tel: 08-706 91 35 I info@sundbybergsstadsnat.se I www.sundbybergsstadsnat.se
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www.slso.sll.se

Om du är över 18 år och behöver
akut psykiatrisk hjälp/vård
Välkommen att kontakta Mobila Akutenheten Karolinska
Vi erbjuder telefonrådgivning, hembesök och tidsbeställda
mottagningsbesök för dig som är i behov av akut psykiatrisk
hjälp.
På enheten arbetar specialister i psykiatri samt 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

10% RABATT!
FÄSTINGTIDER!

Barn & vuxna får 10% på vaccination mot hepatit A och B, t.o.m 31/10!

Skydda dig och din familj!

Drop in Öppettider må-fr 10-18 lör 10-15
Landsv. 52, Sundbyberg Tfn 08-293 100

– alltid nära dig

lunchstängt
13,30-14 (mån-fre)

Se även övriga
mottagningar

www.sveavaccin.se

