
2017–2018

En tidning för alla nya Sundsvallsbor

nyistan

Härlig natur och  
sköna upplevelser  
i Sundsvall



2

Foto: Petra Berggren

Nyistan
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Lars Berggren.
Annonstraffic: Tove Svensson.
Annonsavd.: Jonathan Sandblom.
Adress: Fogdevägen 2, 183 64 Täby.
Telefon: 08-505 929 00. Telefax: 08-505 929 11. 
E-post: info@storstadspress.se     
Hemsida: www.storstadspress.se

Text: Maria Henderson, Stilist produktion AB. Tel: 070-407 89 77, E-post: maria@stilist.se
Foto omslaget: Petra Berggren. Övriga bilder om inget annat anges: Maria Henderson

Nyistan distribueras till samtliga nyinflyttade över 16 år veckovis
under perioden oktober 2017 – september 2018 i Sundsvalls kommun.

Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: MittMedia Print 2017, Miljöcertifierat enligt ISO 14001

MEDL
EMSBEVIS

www.safetrade.se

I en havsvik mellan två berg ligger en av landets vackraste 
och mest unika stadskärnor: Stenstan. Här finns ett 
sprakande kultur- och nöjesliv med några av Sveriges 
trevligaste evenemang, som musikfestivalen Sensommar, 
gratis konserter mitt i stan och den historiska stadsfesten 
Stenstansdagarna. Här finns ett expansivt näringsliv och ett 
universitet med några av landets främsta utbildningar. Här 
kan du se konserter och teaterföreställningar av världsklass.

Sundsvallsborna tycker om att gå ut och äta och både 
i staden och på landsbygden finns massor av trevliga 
restauranger, kaféer och klubbar. Sex av dem är dessutom 
listade i White guide vilket säger en hel del om kvaliteten 
på maten här. 

I kontrast till det pulserande stadslivet finns i Sundsvall 
en storslagen natur med djupa skogar och blommande 
ängar. Oavsett var du bor har du fantastisk natur inpå 
knuten och det är enkelt att hitta ditt eget smultronställe. 

De två stadsbergen som reser sig som en skyddande 
famn runt staden erbjuder fantastiska stadsnära natur-
områden. På det norra stadsberget finns en familjepark 
med lekpark, friluftsmuseum, promenadstigar och kafé. 

På södra berget finns ett friluftscentrum med skogslek 
och klätterpark för små barn, natur- och äventyrsstigar 
och många skidspår. Här hittar du också Sveriges mest 
citynära skidbacke med nedfarter för både slalomentusi-
aster och glada nybörjare.

Sundsvall är ett riktigt paradis under sommaren och 
kusten erbjuder många härliga upplevelser, oavsett om du 
sakta vill glida fram över den stilla vattenytan i en kajak 
eller klyva ytan med en bomb från någon av bryggorna 
längs strandlinjen.

I Sundsvall kan den äventyrssökande få sitt lystmäte. 
Kasta dig nerför de branta stigarna i Skönviks cykelpark 
med mountainbiken eller surfa inomhus på äventyrsbadet 
Himlabadet.

I tidningen Ny i stan får du veta mer om roliga 
evenemang och upplevelser, men dessutom information 
om hur kommunen ska utvecklas, hur kommunstyrelsens 
ordförande ser på framtiden och hur kommunen arbetar 
för att ge barn och unga de bästa möjliga förutsättningarna 
inför framtiden. 

Välkommen hem till Sundsvall!

Sundsvall – det bästa 
av stad och land

I Sundsvall hittar du det bästa av alla världar. Här finns en av Sveriges vackraste stadskärnor 
med ett stort utbud av krogar och kaféer, shopping och roliga evenemang. Samtidigt är 
det nära till vild och orörd natur som bjuder in till både adrenalinstinna och avkopplande 
upplevelser året om.

Foto: Svanthe Harström
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Kulturfestivalen
Kulturfestivalen Sundsvall sprider ljusglimtar av 
kultur i januarimörkret. Under sju dagar finns 
möjlighet att uppleva musik, teater, film och 
mycket mer i centrala Sundsvall. musikvaster
norrland.se/kulturfestivalen

Nationaldagen
Nationaldagsfirandet i Sundsvall är ett av Sveriges  
största och inleds med en parad genom staden 
till Stora torget. Här bjuds sedan på musik-
underhållning, försäljning av mat och dryck, 
lokala föreningar visar upp sin verksamhet och 
nya svenskar hälsas välkomna.
visitsundsvall.se

Sundsvall pride
Under en helg i juli tar Sundsvall pride över 
hamnträdgården med utställare, servering, 
öltält, olika aktiviteter och musikunderhållning.
sundsvallpride.se

Thaifestivalen
Thaifestivalen i hamnområdet bjuder på starka 
maträtter, thaiboxning och kända artister från 
Bangkok varje år i juli. Under festivalen är akti-
viteter för barnfamiljer i fokus.
thaifestivalen.se

Sundsvall bjuder
Under några dagar i juli bjuder Sundsvall på 
gratiskonserter på Stora torget. Här blandas 
både några av Sveriges största artister med 
lokala talanger. Ambitionen är att Sundsvall 

bjuder ska vara brett och folkligt och det ska 
finnas något för alla. 
sundsvallbjuder.se

Selånger marknad
Selånger marknad i mitten av augusti har flera 
gånger utsetts till Sveriges bästa marknad. Utö-
ver knalleförsäljning erbjuder marknaden en 
barnby med aktiviteter som godisregn, cocos-
bollätartävling, gycklare och historiska lekar, ett 
tivoli samt en hantverksby med besök av tradi-
tionella forbönder. 
selangermarknad.se

Sensommar
Musikfestival på ungdomsfältet i slutet av 
augusti. Förutom några av Sveriges mest popu-
lära artister finns förstås även försäljning av mat 
och dryck och en del annat som gör livet lite 
roligare.
sensommar.se

Bondens egen marknad
Lokalproducerad mat hittar du på Bondens 
egen marknad på Stora torget. Flera lördagar 
under sensommar och höst finns möjlighet att 
handla färska bär, nyskördad potatis, goda ostar 
och kött från traktens gårdar. 
bondensegen.com

Stenstansdagarna
Stenstansdagarna är en historisk stadsfest som 
uppmärksammar Stenstans unika kulturarv 
med massor av roliga och lärorika aktiviteter 

för hela familjen, som stadsvandringar, semi-
narium, guidade turer, historiepaddling och 
gammeldags marknad.
stenstansdagarna.se

Internationell matmarknad
Under några dagar i september förvandlas 
Stora torget till en kulinarisk upplevelse då 
den prisbelönta internationella matmarkna-
den kommer på besök. Här finns möjlighet 
att smaka färsk och lokalproducerad mat från 
femton olika länder.
matmarknad.nu

Svenska deckarfestivalen
När kvällarna blir mörkare i november anord-
nas Svenska deckarfestivalen i Sundsvall. 
Festivalen erbjuder spännande för-
fattarmöten, seminarier, film och 
teater i olika miljöer i Sundsvalls 
stenstad. 
svenskadeckarfestivalen.se

Lyslördag
Under Lyslördag i novem-
ber tänds all julbelysning i 
Sundsvalls samtidigt i ett 
mäktigt skådespel. Gå med 
i lyktparaden från Casino 
Cosmopol till Stortorget där 
du sedan får se alla ljus tändas 
på storbildsskärm och njuta av 
musik- och dansunderhållning. 
visitsundsvall.se/julstaden

Roliga evenemang hela året
I Sundsvall händer det roliga saker både sommar och vinter och det är ofta något nytt på gång. Här är ett axplock 
av allt som finns att se, göra och smaka på under ett år i Sundsvall.
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Ett RIKARE Sundsvall
Kommunen vill att fler människor och företag ska välja 
Sundsvall. Då behövs en långsiktig strategi för hur kom-
munen kan växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Stra-
tegin som kommunen har tagit fram heter RIKARE och 
ska genomsyra alla beslut fram till år 2021 då Sundsvall 
fyller 400 år. 

RIKARE står för: Relation, Infrastruktur, Kompetens, 
Attraktivitet, Region och Effektiv kommun. Läs mer om 
strategin på sundsvall.

Fler än 100 000 invånare är målet för Sundsvalls 400-årsjubi-
leum år 2021 och även i framtiden ska Sundsvall vara en att-
raktiv plats som människor söker sig till. Kommunen arbetar 
därför för att bygga en mer levande stad, göra det enklare för 
människor att resa på ett hållbart sätt och utveckla näringslivet 
i regionen. 

Sundsvalls kommun har tagit fram en långsiktig strategi för 
Sundsvallsregionen och en vision om hur staden kan utvecklas. 

En större stad närmare vattnet 
Stadsvisionen har arbetats fram tillsammans med skolor, för-
eningar och näringsliv och visar en större och tätare stadskärna 
som närmar sig vattnet. Det blir nu verklighet. 

– Vi behöver bli fler i staden för att stärka stadslivet och få ett 
bättre underlag för service och upplevelser. Dessutom växer sta-
den nu mot vattnet med nya stadsdelar i Inre hamnen och Norra 
kajen och Södra kajen, säger samhällsplanerare Viveca Norberg. 

På Norra kajen omvandlas just nu det gamla industriområ-
det till en attraktiv stadsdel med havsnära boenden med bästa 
söderläge. Här byggs både flerfamiljshus och äldreboende och 
dessutom anläggs ett nytt längre kajstråk och små parker. 

Även Inre hamnen och Södra kajen ska bättre kopplas ihop 
med övriga centrum genom nya vägar och kvarter med bostä-
der, kontor och torgytor med plats för butik eller restaurang. 

Lättare välja cykeln 
Genom att utveckla de populära stråken genom staden hopp-
as kommunen dessutom skapa mer folkliv och en mer levande 
stad fler timmar om dygnet. Kommunen har redan utvecklat 
stråket längs ån med en skatepark och sittplatser i en trappning 
ner mot ån. 

– Vi vill att människor ska använda staden som sitt vardags-
rum. Nu kan man äta sin lunch och sitta ner och umgås vid ån 
och i parkerna. 

Även Storgatan upp mot universitetet har rustats upp. 
– Om det är något som bidrar till stadsliv så är det studenter 

och det är därför viktigt att få till en bättre koppling mellan 
staden och universitet. Här vill vi skapa ett stadsliv med fler 
restauranger och butiker, säger Viveca Norberg. 

Kommunen vill också satsa på ett hållbart transportsystem 
och arbetar för att underlätta för dem som väljer bort bilen. 
På Storgatan har bilarnas utrymme minskats till förmån för en 
bred gång- och cykelväg och en rad med träd. 

– Om du går eller cyklar är det lättare att kunna stanna till 
och prata en stund och det gör också staden mer levande. 

Staden knyts ihop 
Även gamla E4:an som går genom staden ska inom kort om-
vandlas till en stadsgata med trottoarer, trädplanteringar och 
fler övergångsställen. Det innebär att den centrala staden knyts 
ihop med hamnområdet och järnvägsstationen. 

Vid järnvägsstationen ska ett Resecentrum utvecklas för 
att knyta ihop stadens tåg- och busstrafik och inom några år 
kommer busslinjerna att ha sin ändhållplats här i stället för på 
busstationen Navet mitt i stan. 

– Att samla buss och tåg i ett resecentrum gör det lättare för 
människor att pendla och bidrar till en rörligare arbetsmark-
nad. Vid Navet kommer man även i framtiden att kunna byta 
mellan stadsbussar, men området ska bli trevligare, tryggare och 
säkrare, säger Viveca Norberg. 

För att både Sundsvall och näringslivet ska kunna växa be-
höver infrastrukturen också byggas ut. I dag tar det längre tid 
att resa till Stockholm än det gjorde för bara fem år sedan, ef-
tersom det är fler som reser med tåg och många tåg på spåren 
som orsakar köer och förseningar. 

Kommunen vill därför att det byggs dubbelspår mellan 
Gävle och Sundsvall och en modernare järnväg mellan Sunds-
vall och Härnösand. 

– Det här är statliga investeringar och vi arbetar för att 
Sundsvall ska hamna högre i prioriteringarna. Vi har som mål 
att man ska kunna resa grönt med bil, tåg, båt eller flyg i alla  
väderstreck på ett smart sätt, säger ekoekonomistrateg Eva- 
Marie Tyberg. 

Ett attraktivt universitet 
Ett växande näringsliv behöver också tillgång till spetskompe-
tens. Kommunen och Mittuniversitet har därför inlett ett nära 
samarbete för att tillsammans stärka och göra Sundsvallsregio-
nen mer attraktiv och därmed ge forskare och studenter bättre 
förutsättningar att utvecklas. Ett högt söktryck på utbildning-
arna och ett intressant näringsliv lockar professorer och forskare 
till Sundsvall – och bra forskning och utbildning lockar i sin tur 
studenter och ökar förutsättningar för innovation och förnyelse 
i regionen. 

– Vi ser en väldigt spännande framtid och vi har mycket 
goda förutsättningar för att leva bra och utvecklas i Sundsvall, 
säger Eva-Marie Tyberg. 

Läs mer om det som händer i Sundsvall på sundsvallvaxer.se. 

Sundsvall bygger för framtiden. En tätare stadskärna med fler upplevelser och mer kontakt med  
vattnet, bättre kollektivtrafik och ett starkare näringsliv ska göra Sundsvall till en ännu bättre kommun. 

Framtidens Sundsvall byggs nu

Foto: Fredrik Fihlén

Foto: Fredrik FihlénVisionsbild Strandgatan
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Det här är din kommun
Som nyinflyttad är det mycket man kan behöva ta reda på. Kommunen finns till 
för invånarna och i Sundsvall är det enkelt att få information om kommunens 
verksamheter och komma i kontakt med förtroendevalda och tjänstemän.

Var med och påverka
Sundsvalls kommun arbetar hela tiden för att underlätta för alla som vill vara 
med och påverka kommunen. Det finns flera sätt för invånare i Sundsvall att 
engagera sig och komma till tals i den lokala demokratin.

Följ de politiska besluten
Kommunfullmäktige är kommunens högsta 
beslutande organ, ungefär som en kommunens 
riksdag. Fullmäktiges möten är öppna för all-
mänheten. Datum och tider samt tidigare fat-
tade beslut hittar du på sundsvall.se/moten. Du 
kan även se mötet på webbteve i realtid eller i 
efterhand på sundsvall.se/webb-tv.

Ställ en fråga
Du kan ställa en fråga till kommunfullmäkti-
ges möte. Frågan läses upp under Allmänhetens 
frågestund och svaret kan du ta del av antingen 
på plats eller på webbteve. Frågan ska lämnas in 
skriftligt via webbformuläret på sundsvall.se un-

der rubriken Kommun och politik eller via brev 
till Koncernstabens kansli, 851 85 Sundsvall.

Skicka en synpunkt
Ett enkelt sätt att göra din röst hörd är att lämna 
en synpunkt. En synpunkt kan vara ett förslag, 
en idé, beröm eller ett klagomål och du får vara 
anonym. Alla som lämnar en synpunkt får svar 
inom sju dagar. Synpunkter kan lämnas i formu-
läret på synpunkt.sundsvall.se, genom att ringa 
kommunen på telefon 060-19 10 00 eller skriva 
till Sundsvalls kommun, 851 05 Sundsvall.

Läs mer om möjligheterna att påverka kommu-
nen på sundsvall.se/dialog.

Snabb information på webben
På sundsvall.se hittar du kontaktuppgifter och 
information om vad som är på gång i kom-
munen. Här finns också möjlighet att jämföra 
kommunens olika verksamheter och lämna 
synpunkter till kommunen.

Personlig kontakt i kommunhuset
Om du har frågor om kommunens verksamhe-

ter och service kan du kontakta kommunhusets 
reception. Personalen kan ge svar på många 
frågor direkt eller ser till att du får prata med 
rätt person. 

Besöksadress: Norrmalmsgatan 4
Telefon: 060-19 10 00 
E-post: sundsvalls.kommun@sundsvall.se

Foto: Petra Berggren

 

Välkommen till härliga badupplevelser, 
vattenrutschbanor, bubbelpooler,  
klättervägg och vattenpist på Sunds-
valls äventyrsbad.  Vi har ett stort barn-
poolområde, multibassäng för träning 
och en avkopplande  
relax med takterasser  
i bästa solläget.

Under sommaren kan  
du bada i vårt fina utomhusbad  
med 50-metersbassäng och  
stort grönområde för sköna  
dagar i solen.  Dessutom är vi  
först i Europa med attraktionen  
Surfstream, där du surfar  
som på riktiga vågor.

På www.himlabadet.se hittar du priser,   
öppettider och all information du behöver.   
Följ oss på facebook.com/himlabadet   
Tel 060-19 20 00 eller info@himlabadet.se

Välkommen till Sundsvall!

HIMLABADET ligger 
centralt i Sundsvall på 
Universitetsallén 13.Härliga plask 

& glada stänk! 

Nybörjargrupper  
från 4 år

Fortlöpande intag sep-maj
 

www.judosundsvall.com
www.facebook.com/judosundsvall

 060-66 50 88

Vi finns i Nya Judohallen 
i Skönsmon

Välkommen till våran klubb för idrott, motion, självförsvar och kamratskap. 
Vi har träning från 5 – 99+ år.

Adress: Universitetsallén 11, 852 34 Sundsvall
Välkommen!

Besök gärna våran hemsida för kontakt www.sundsvallsbudoklubb.com

MMA · Aikido · BJJ · Karate · Ju Jutsu

Varmt välkommen!

Välkommen till Sundsvall!
Vill du vara med och jobba för ett mer jämlikt Sverige?

Bli medlem i Socialdemokraterna
Ta kontakt med oss på 060-12 22 82 
eller sap.sundsvall@socdem.se
www.facebook.com/socialdemokraternasundsvall

FRAMTIDSPARTIET I SunDSvAll

Välkommen till Sundsvall! 
Är du intresserad av att vara med och utveckla 
Sundsvall? Varmt välkommen till oss. 

Följ oss på Facebook "Nya Moderaterna  
Sundsvall" och för kontaktinformation gå in på vår  
hemsida www.sundsvallsmoderaterna.nu

Bli medlem genom att swisha 100 kr till 1233360070 
uppge namn, personnummer och telefonnummer. 

Jag fixar försäkringen 
till din fyrfota vän!

Välkommen att 
kontakta mig!
Michael Edlundh  

070-628 59 07 
michael.edlundh@ombud.agria.se
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Sport och  
fritid för alla

Bad och simning
I Sundsvall finns många möjligheter till bad både utomhus och 
inomhus.

Friluftsbad
Tranviken på södra Alnön är ett havsbad med lång fin sand-
strand. Intill badet ligger en camping med restaurang och bang-
olfbanor. Vid badet finns även grillplats, beachvolleyplaner, 
omklädningsrum med dusch och bastu samt toalett.

Vid Tranviken finns en ramp ner till vattenlinjen där det går 
att rulla ner med rullstol.

På östra Alnön finns Slädavikens havsbad med långrund 
sandstrand, torrtoalett, omklädningshytt och grillplats.

Bergafjärdens havsbad i Njurunda har en stor och lång-
grund sandstrand. Badet ligger intill Bergafjärdens camping 
med servering, grillplats, bangolf och toaletter.

För den som föredrar sötvattensbad finns många alternativ. 
Brudsjön i Liden är ett populärt familjebad med stora gräsytor 
för lek och avkoppling. Här finns bryggor, torrtoa och grillplats.

Dyket är ett insjöbad i sjön Dövikssjön med stora gräsytor 
och brygga. Vid badplatsen finns bland annat kiosk, tempere-
rad utomhusbassäng, omklädningsrum med toalett och dusch, 
bangolfbanor, tennisplan och grillplats. Vid badplatsen finns en 

ramp ned till vattenlinjen där det går att rulla ner med rullstol.
Sandnäsets badplats vid Holmsjön har en lång sandstrand 

och brygga. Intill stranden ligger Sandnäsets camping med 
bland annat restaurang och butik.

Bara två kilometer från Sundsvalls centrum ligger Sidsjön i 
Sidsjöns naturreservat. Vid badplatsen finns grillplats och torr-
toalett.

Simbassänger
På äventyrsbadet Himlabadet i centrala Sundsvall finns vatten-
rutschbanor, bubbelpooler och Europas första surfstream. Här 
finns också en multibassäng för träning och rehabilitering, ett 
utebad och en relaxavdelning.

Alnöbadet är ett familjebad med en 25-metersbassäng, klät-
tervägg, kanor och äventyrsplask för de minsta.

Stödehuset är ett inomhusbad med 32 grader i vattnet samt 
ett utebad under sommaren.

I Njurundahallen finns två bassänger samt en relaxavdelning 
med bubbelpool och ångbastu.

Matforshallen är en handikappvänlig motionsanläggning 
med högre vattentemperatur för baby- och handikappsim.

Det finns dessutom flera utomhusbassänger i kommunen, 
bland annat Nackstabadet och Malandsbadet i Sundsbruk.

Båtliv
I Sundsvall är det alltid nära till vacker skärgård, forsande älvar 
och stilla sjöar. På sundsvall.se under rubriken Uppleva och 
göra finns information om båtklubbar och gästhamnar.

Även du som inte har egen båt har möjlighet att njuta av 
Sundsvall från vattnet. Sommartid kan du åka på en skär-
gårdskryssning med m/s Medvind och samtidigt njuta av en 
härlig skärgårdsbuffé.

Friluftsfrämjandet anordnar kajakturer och hyr ut kajaker 
vid Sidsjön. Det finns även möjlighet att hyra kajak och följa 
med på guidade turer i Juniskär. I Selångersån finns möjlighet 
att hyra trampbåt.

Cykling
En cykeltur i Sundsvalls vackra omgivningar är stärkande 
för både kropp och själ. Som hjälp till cyklister har kommu-
nen tagit fram en cykelkarta som innehåller information om 
lämpliga vägar bland tätortens cykelstråk. Kartan finns på  
sundsvall.se/cykla.

Under sommaren finns möjlighet att testa downhillcykling 
i Skönviks cykelpark. Liften går upp till toppen där sju leder av 
varierande svårighetsgrad tar vid. Det finns även två mountain-
bikeleder på Södra berget.

Sundsvall ligger mitt i vacker, varierad natur som ger en mångfald 
av upplevelser oavsett årstid. Här kan du ägna dig åt många olika 
idrotter, hitta ett andningshål i vardagen och fylla på med kraft.
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Friluftsliv och naturupplevelser
Sundsvalls friluftsområden ger möjlighet till rekreation och 
avkoppling i form av promenader, umgänge, cykling, bad och 
fiske. Inom friluftsområdena finns ofta motions- och elljusspår 
och vintertid prepareras skidspår.

Södra berget
På det 241 meter höga södra stadsberget finns ett friluftscentrum 
med skogslek och klätterpark för små barn, natur- och äventyrss-
tigar och många skidspår. Här finns också en populär slalombacke 
med konstsnöanläggning. Läs mer på sodraberget.se.

Norra berget
På det 155 meter höga norra stadsberget finns en familjepark 
med lekpark, friluftsmuseum, promenadstigar, utsiktstorn och 
kafé. Läs mer på norraberget.se.

Sidsjö friluftsområde
Friluftsområdet tre kilometer utanför stadskärnan är ett popu-
lärt utflyktsmål sommar som vinter. Här finns möjlighet att 
bada, fiska, hyra kanot, åka skidor och pulka på vintern och 
promenera eller springa längs det 3,1 kilometer långa motions-
spåret längs med sjön.

Golf
I Sundsvall finns flera golfklubbar för både proffs och amatörer 
i vackra och utmanande skogs- och ängslandskap. Några av 
golfklubbarna erbjuder Pay and play för dem som ännu inte 
är medlem i en klubb. Uppgifter om golfklubbarna hittar du 
på visitsundsvall.se.

Vid Folkets park och i Skönsberg samt vid flera av badplat-
serna finns bangolfbanor.

Ridning
I Sundsvall finns flera ridskolor och ridklubbar som erbjuder 
ridlektioner för barn och vuxna samt tränings- och tävlings-
möjligheter och stallplatser för den som har egen häst. Kon-
taktuppgifter till klubbarna finns i kommunens föreningsre-
gister på sundsvall.se/foreningar.

Skejt
Skejtaren har flera ställen att välja på i Sundsvall. I Drakstaden 
skatepark finns möjlighet att åka skateboard, BMX och inlines 
inomhus både vardagar och helger. Vid ån mitt i stan finns en 
skatepark som är öppen under sommaren.

Vintersport
Det finns mycket att göra i Sundsvall under vintern. Här finns 
slalombackar och ishallar, naturisar och många mil skidspår.

Skidor
Sundsvalls slalombacke på Södra berget är Sveriges mest city-
nära skidbacke. Här finns nedfarter för alla, från nybörjare i 
skidskola till tävlingsåkare.

I Sidjöbacken finns flera nedfarter för slalomåkaren samt 
skidlekområde för nybörjaren, pulkabacke och snowpark.

I kommunen finns ett stort antal motionsspår med elbe-
lysning som vintertid prepareras till skidspår. Uppgifter om 
snötillgång och spårens skick finns på sundsvall.se/skidspar.

Skridskor
Gärdehovs ishall är öppen för allmänhetens åkning flera kväl-
lar i veckan från oktober till mars. På söndagskvällar är bandy-
plan öppen för allmänheten. Det finns även tider avsatta för 
allmänheten i ishallarna i Kovland och Njurunda. Vid flera 
skolor i kommunen finns skridskobanor utomhus.

När isarna bär är Sundsvalls sjöar och skärgård perfekt för 
långfärdsåkaren.

Foto: Svanthe Harström

Foto: Petra Berggren

Foto: Anders Nilsson
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Kommunstyrelsens ordförande Peder Björk (S):

Nu fortsätter vi utveckla Sundsvall

Peder Björk (S) är kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall. 
För drygt 20 år sedan flyttade han hit för att läsa på det som i 
dag är Mittuniversitetet och förälskade sig i staden.

– Jag tycker mycket om Sundsvall och har verkligen gjort ett 
aktivt val att flytta hit och stanna kvar. Redan under studietiden 

bestämde jag mig för att jag ville bo kvar om jag bara kunde 
lösa frågan om jobb, och det hade jag klart innan jag ens hade 
avslutat studierna.

Peder Björk som växte upp i Mjölby i Östergötland blev för-
tjust i Sundsvalls stora utbud av shopping, nöjen, utbildnings- 
och jobbmöjligheter i kombination med ett rikt friluftsliv och 
fyra riktiga årstider.

– För mig som kommer från en mindre kommun kändes 
Sundsvall som en stor stad, men ändå välkomnande. Den är inte 
så stor att den känns anonym. 

Sedan dess har Sundsvall utvecklats enormt och Peder Björk 
tycker att det är fantastiskt att få vara med och leda den fortsatta 
utvecklingen av Sundsvall. 

– Om tio år har vi med råge passerat 100 000 invånare. Jag 
ser framför mig ett inflöde av människor i Sundsvall på grund av 
en attraktiv miljö, en välfärd av hög kvalitet och nya branscher 
inom näringslivet som växer sig starkare, inte minst inom bank 
och försäkring och IT.

Hela kommunen ska leva
För att uppfylla den visionen krävs stora investeringar i nya loka-
ler för skola och äldreomsorg, men framför allt nya bostäder.

– Vi behöver bygga 2 000 lägenheter fram till 2021 för att 
komma ikapp det underskott vi har i dag och ge plats för fler 
människor att flytta till Sundsvall. Därför är det glädjande att vi 
under de senaste tre åren äntligen har fått igång ett rejält bostads-
byggande. Nu behöver vi fortsätta jobba för att kunna erbjuda 
attraktiva lägen för att det ska vara fortsatt attraktivt att bygga 
i Sundsvall.

Det är inte bara de centrala delarna av Sundsvall som ska 
utvecklas de närmaste åren och kommunen har bland annat 
pekat ut ett antal serviceorter runt om i kommunen där invå-
narna garanteras viss kommunal service, som barnomsorg och 
grundskola, kollektivtrafik, bibliotek och motionsanläggningar.

– Jag ser framför mig en mer levande kommun i sin helhet. Vi 
har mycket viktiga verksamheter runt om i hela kommunen, små 
verkstadsindustrier, lantbruk och besöksnäring. För att näringarna 
ska kunna fortsätta att utvecklas och de som jobbar inom näring-
arna ska kunna bo i närområdet måste vi erbjuda en bra service. 

Resurser där det bäst behövs
En av de stora utmaningarna inför framtiden är att ge alla barn 
och ungdomar en bra och likvärdig utbildning.

– Det är väldigt tydligt så att unga som har en gymnasie-
utbildning eller mer har mycket bättre förutsättningar att få 
jobb och klara sin egen försörjning än de som inte har det. 
Därför måste vi fördela resurserna så att de går dit de behövs 
som mest.

– Vi erbjuder läxhjälp i samtliga kommunala skolor och som-
marskola för att stödja de elever som behöver göra en extra insats 
för att nå målen och kunna gå vidare till gymnasiet. Det har varit 
framgångsrikt och nu har vi lyckats bryta en nedåtgående trend. 

Peder Björk vill gärna hälsa alla nyinflyttade välkomna till 
Sundsvall med en uppmaning.

– Jag önskar att alla nya Sundsvallsbor vill vara med och 
forma framtidens Sundsvall. Det är värdefullt med nya infalls-
vinklar och jag hoppas att alla känner sig välkomna att delta i 
debatten.

Sundsvall växer och de kommande åren satsar kommunen stort på nya bostäder och utbyggd kommunal service. 
Kommunstyrelsens ordförande Peder Björk hoppas att alla nyinflyttade vill vara med och forma framtidens Sundsvall.

Foto: Andres Thorsell

Foto: Sundsvalls kommun
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Arbetsro och framtidsdrömmar ska höja skolresultaten

Alla elever i grundskolan får inte godkänt i 
alla ämnen. Därför pågår ett utvecklingsarbete 
i Sundsvalls kommun för att höja resultaten 
i skolorna och ge alla elever möjlighet till en 
gymnasieexamen. 

– En gymnasieutbildning ger de unga större 
möjlighet att i framtiden välja sin egen studie-
väg eller yrkesväg. Dels får du ämneskunskaper, 
men du tränar också färdigheter som att ta 
ansvar, analysera, värdera och samarbeta. Det 
är färdigheter som efterfrågas av arbetslivet och 
på många arbeten är gymnasieexamen ett krav, 
säger skoldirektör Lars Karlstrand. 

Tillsammans med Skolverket utvecklar 
Sundsvalls kommun nu metoder och verktyg 
för att hitta rätt åtgärder för att alla elever ska 
nå målen. Målet är att Sundsvall år 2020 ska ha 
lika många elever som är godkända i alla ämnen 
som riksgenomsnittet. 

– Vi har redan koll på elevernas resultat, 
men vi måste bli bättre på att använda det 

underlaget så att det leder till förändring. Det 
här är ett systematiskt arbete tillsammans med 
lärare och rektorer. Vi följer ständigt upp alla 
elevers resultat och frågar vad skolan behöver 
för att hela elevgruppen ska få möjlighet att 
lyckas. Det handlar om frågor som ”Vad gör ni? 
Varför gör ni det? Hur fungerar det? Vad kan ni 
göra framöver?”. 

Mer stöd för lärarna 
Redan nu arbetar Sundsvalls kommun med ett 
antal konkreta åtgärder som på sikt ska ge elev-
erna bättre resultat. 

Fler behöriga lärare är en nyckelfråga, men 
det är hård konkurrens om den arbetskraft som 
finns. För att göra Sundsvall till en attraktiv 
kommun att jobba för behöver lärarnas arbets-
situation vara rimlig. 

– Lärare måste få jobba med undervisning. 
Därför har vi ett pågående arbete tillsammans 
med fackliga företrädare för att begränsa per-

sonalens uppdrag. Vi måste utveckla våra stöd-
funktioner så att de verkligen stöttar lärarna, 
säger Lars Karlstrand. 

Alla barn ska vara trygga 
Arbetsro och trygghet är grunden till att elev-
erna ska kunna lära sig något överhuvud taget. 

– Det måste sättas högst upp på dagord-
ningen. Vi måste bland annat se över våra loka-
ler, så att vi kan dela grupper av elever så att alla 
får lugn och ro. 

I dag känner nittio procent av eleverna sig 
trygga i skolan, och även om tio procent kan 
tyckas vara en liten del så blir det ganska många 
barn som på något sätt är otrygga. 

– Vi kan inte acceptera att det är så och 
måste arbeta för att alla ska känna trygghet. Vi 
gör trygghetsenkäter och alla skolsköterskor har 
hälso samtal med eleverna. Det är underlag som 
vi sedan jobbar vidare med, säger Lars Karlstrand. 

Ge eleverna drömmar 
I Sundsvall finns många barn som inte har 
någon tydlig relation till arbetslivet. Det kan 
bero på att föräldrarna inte har ett arbete eller 
att det svenska näringslivet är otydligt för nyan-
lända elever. Därför behövs ett närmare samar-
bete med arbets- och näringslivet i kommunen. 

– Vi måste kunna ge eleverna drömmar och 
bilder. Vad ska de plugga för? Därför behöver vi  
ännu mer relation, kontakt och samarbete med 
arbetsliv och näringsliv. Det kan vara alltifrån 
praktikplatser till studiebesök och mässor. Det 
ungarna drömmer om själva ser de till att nå. 
Den kraften har unga människor. 

Lars Karlstrand känner en stor förtröstan att 
det arbetet som nu sker kommer att ge resultat. 

– Vi har fått nya verktyg, nya strukturer och 
ett nytt system för uppföljning. Vi har nu två 
år i rad sett att resultaten ökar för våra elever. 
Det är naturligtvis glädjande och ger kraft att 
fortsätta det arbete vi tror på.

Sundsvalls kommun har startat ett systematiskt arbete för att förbättra resultaten i grundskolan. En ständig uppföljning 
av elevernas resultat, fler behöriga lärare, bättre arbetsro i klassrummen och ett närmare samarbete med näringslivet 
ska hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen. 

Vi arbetar för att ge
dig ett värdigt och
rikare liv.
Vi på hemtjänst Ditt liv kan vara 
det stöd du behöver för att
ha det bra, känna dig trygg och 
få ökad livskvalité. 

Vill du veta mer?
Gå in på dittlivab.se
eller ring 070-880 53 53

Följ oss gärna!
hemtjanstdittlivab

Råd, stöd och vägledning  
för unga vuxna

18-24 år i vanligt förekommande 
livsfrågor

Främjar hälsa och förebygger 
ohälsa

Bemannad mån – fre 8-16  
(lunch 12-13)

Tullgatan 15 (Delar lokal med  
Ungdomsmottagningen)

Ring gratis 0200 – 120 440
www.ungdomsradgivningen.se

Har du blivit 
utsatt för våld?
Ring!
Telefon: 060-12 69 90
E-post:  
kvinnogemenskap@telia.com

www.kvinnojourensundsvall.se
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I Sundsvall får de mer tid för kärleken

I en nyrenoverad hyresrätt mitt i Sundsvalls vackra stenstad bor 
nygifta Patricia och Daniel Bergvall sedan några månader. Häri-
från når de allt de behöver på bara några minuter. 

– Vi har det verkligen jättebra. Här kan vi fokusera på mer än 
bara jobb, stress och att ta sig från punkt A till B. All den tid vi 
tidigare la på resor, kan vi nu lägga på att umgås med varandra, 
träffa vänner och varva ner. Det är livskvalitet, berättar Patricia. 

För två tidigare stockholmare är det en ynnest att ha naturen 
alldeles inpå knuten och de tar gärna promenader på norra och 
södra berget för att återhämta sig i vardagen. Att under vintern 
få möjlighet till riktigt bra skidåkning i någon av de närliggande 
backarna är ett extra plus.

– Vi gillar att njuta av livet, testa nya saker och se oss om-
kring. Vi tycker också väldigt mycket om mat och därför är det 
kul att Sundsvall har många bra restauranger trots att staden inte 
är så stor, säger Patricia. 

Utanför parets port ligger krogarna tätt och Daniel ser ytter-
ligare en fördel med de korta avstånden. 

– Missa inte att köra en ”bar hopping” efter middagen. Du 
hinner med så mycket och får en bra bild av Sundsvalls utbud. 

Jag som har en förkärlek för karaoke framåt småtimmarna hittar 
det också här, säger Daniel. 

Föll pladask för Sundsvall
Om någon för ett år sedan hade sagt att de skulle bo i Sundsvall 
nu hade de förmodligen båda två lyft på ögonbrynen. Att flytta 
hit var nämligen ingenting de hade planerat, även om de båda 
kände att de skulle vilja testa något annat än Stockholm ett tag. 
När Daniel tog med Patricia för att besöka några av hans vänner 
i Sundsvall föll hon pladask.

– Jag gillade känslan av den lilla stora staden. Vi satt på en 
restaurang och pratade om att det var så trevligt i Sundsvall och 
jag som skulle bli klar med min läkarutbildning till sommaren 
tänkte att jag kanske kunde få en AT-tjänst här.

– Vi bestämde att om någon av oss får jobb så flyttar vi, be-
rättar Daniel.

Patricia sökte jobbet som AT-läkare på Sundsvalls sjukhus och 
fick det. Det skulle visa sig vara en lyckträff för dem båda, även om 
det fortfarande var några små detaljer som behövde ordnas. Som 
någonstans att bo och jobb åt Daniel.

Kontakter för jobb och bostad
Genom sjukhuset fick de kontakt med Näringslivsbolagets in-
flyttningslots Laila Bergström som hjälper personer som har fått 
jobb i Sundsvall med de bitar som behöver falla på plats för att 
de ska våga tacka ja och flytta.

– Laila har varit en väldigt värdefull tillgång. Hon gjorde en 
behovsanalys och tog reda på var vi ville bo och inom vilken 
bransch jag söker jobb och sen satte hon mig i kontakt med före-
tag och gav mig tips på vart jag kunde vända mig, säger Daniel. 

Det var bra kontakter, även om Daniel till slut valde ett jobb 
som dök upp i hans Linkedin-flöde, som projektledare på Consid.

– Karriärmässigt känns Sundsvall som ett bra val. IT har 
länge varit en stark näring i Sundsvall och fortsätter växa sig star-
kare, det är kul att vara en del av den utvecklingen.

Laila Bergströms tips om bostäder gav Patricia och Daniel 
deras lägenhet mitt i stan, men att skaffa nya vänner har de inte 
behövt någon hjälp med.

– Jag upplever att människor är mer öppna och nyfikna och tar sig 
tid att ta reda på vem man är. Här blir man sedd och en del av gemen-
skapen. Det är jättehärligt och vi stormtrivs verkligen, säger Patricia.

Patricia och Daniel Bergvall ville ha ut mer av livet än att stressa runt i storstaden. Därför valde de ett 
lugnare liv i Sundsvall, med närhet till naturen och mer tid för varandra. 

Dags för tandläkarbesök

OLYMPENTANDLÄKARNA

Tandläkare Mikael Berggren

Tel. 060-12 06 45
Storgatan 22, 1 tr, 
852 30 Sundsvall

www.berggren.praktikertjanst.se

OLYMPENTANDLÄKARNA
Tandläkare Mikael Berggren 
Tel. 060-12 06 45
Storgatan 22, 1 tr, 852 30 SUNDSVALL
www.berggren.praktikertjanst.se

Dags för tandläkarbesök
Välkommen till:

Välkommen till:

www.moblerasundsvall.se

Bergsgatan 126, 
Nacksta/Sundsvall
Tfn 060-12 87 97

Välkommen!

2000 kvadratmeter med möbler

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 privat-
personer finns flera olika stödformer och som 
företag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

*  D
oftande som

m
aräng

*

Välkommen 
till Sundsvall

Foto: Privat
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Hallå där!
Vad är det du gör egentligen?
Inflyttningslotsen är en service till arbetsgivare 
som vill rekrytera kompetens från en annan 
ort. När du flyttar till en ny kommun är det 
många delar som ska falla på plats. Jag kan 
hjälpa till att hitta bostad, jobb för medflyt-
tare och informera om barnomsorg, skola och 
fritidsaktiviteter. Om flytten till Sundsvall blir 
bra för hela familjen är det enklare att tacka 
ja till jobb, trivas och stanna kvar. Det är ett 
väldigt roligt jobb, både arbetsgivarna och per-
sonerna jag hjälper blir så glada.

Vilken är din största utmaning?
Nästan alla som flyttar till Sundsvall vill flytta 
till en hyresrätt först och sedan kanske köpa 
något eget efter ett par år. Många vill bo cen-
tralt och samtidigt inte ha en för hög hyra. 
Det går inte alltid ihop. Många gånger ringer 
bostadsföretagen mig när de har något ledigt 
och ibland kan det tajma riktigt bra. Ibland tar 
det lite längre tid.

Något som kan vara bra att veta är att du 
får 1 500 extra köpoäng hos det kommunala 
bostadsföretaget Mitthem om du flyttar hit för 
en tillsvidareanställning på heltid. Det motsva-
rar ungefär tre års kötid.

Varför har man gjort ett bra val som har valt 
Sundsvall?
Sundsvall ligger mitt i Sverige och här är det 
nära till allt. Bara inom tio minuters avstånd 
når du Stenstan med alla butiker, bergen med 
den vackra naturen och havet med fina bad-
stränder. Dessutom har vi bra kommunikatio-
ner och vill du kan du åka utomlands direkt 
från Sundsvall.

Vad kan du erbjuda nyinflyttade som redan 
tagit steget?
Jag försöker hjälpa alla så mycket jag hinner, 
till exempel kan jag hjälpa till med kontakter 
för jobb till medflyttare.  

Jag brukar anordna små sammankomster 
för att nyinflyttade ska få möjlighet att nätverka 
lite. Dessutom har vi haft ett större event för in-
flyttade med guidade bussturer runt i kommu-
nen och fika efteråt. Det var väldigt uppskattat, 
jag tror att det finns ett behov av att träffa och 
prata med andra i samma situation.

Hur lär man känna nya vänner i Sundsvall?
Var öppensinnad och aktiv så ger det sig själv. 
Gå med i en förening eller gå en kvällskurs, i 
Sundsvall finns ett så stort utbud av olika akti-
viteter där man kan träffa nya människor.

Laila Bergström, inflyttningslots på Näringslivsbolaget som hjälper talanger 
och deras familjer att våga tacka ja till Sundsvall.

www.sca.com

SCA är Europas största privata skogsägare. 
 Vi sköter våra två och en halv miljon hektar skog så att 
de skall generera värdefull virkesråvara, nu och i framtiden. 
Men våra skogar skall också kunna fortsätta utgöra livsmiljö 
för skogens växter och djur och en plats där människor kan 
söka upplevelser och rekreation.
 Det virke vi avverkar blir tidningar och tidskrifter som ger 
nyheter och avkoppling. Det blir golv, fönster och möbler i de 

hus där vi bor. Det blir pappersmassa som förädlas vidare till 
servetter, handdukar, mjukpapper och andra nyttigheter som 
vi använder varje dag. Det blir förpackningar som ser till att 
de varor vi köper är hela och oskadade när vi plockar upp 
dem.
 Varje dag möter och använder du produkter som har sitt 
ursprung i våra skogar.
 Och du är välkommen ut i dem.

Skogen i dina händer

Foto: Petra Berggren
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Upplev Sundsvall 
med alla sinnen

Museum och mötesplatser
Kulturmagasinet
En av Sundsvalls centrala mötesplatser ligger i de 
fyra gamla hamnmagasinen från 1890-talet. Här 
finns Stadsbiblioteket, Sundsvalls museum, kafé, 
konsumentinformation, energi- och klimat- 
rådgivning, Föreningsbyrån, fritidsinforma-
tion och fler verksamheter. I Kulturmagasinet 
anordnas ett stort antal evenemang, som barn-
teater, filmvisningar och seminarier. Läs mer på 
sundsvall.se under rubriken Uppleva och göra.

Sundsvalls museum
Sundsvalls museum i Kulturmagasinet har ett 
stort antal fasta och tillfälliga utställningar om 
Sundsvalls lokalhistoria och kulturhistoria. Här 
finns även en konstavdelning med en stor sam-
ling svensk konst och ett fotomuseum som visar 
utställningar inom främst dokumentärt fotografi.

Biblioteken
På Sundsvalls bibliotek finns böcker för alla 
åldrar, ljudböcker, musik och filmer, tidskrifter 
och tidningar. Biblioteken erbjuder även bland 
annat läsecirklar, läxhjälp, språkkafé för per-
soner med annat modersmål än svenska samt 
familjesöndagar med sång, musik och lek för 
stora och små. Biblioteken har även ett brett 
utbud av talböcker och lättlästa böcker. Läs mer 
på bibliotek.sundsvall.se.

Norra berget
Friluftsmuseet på Norra berget är ett norr-
ländskt Skansen. Här finns möjlighet att upp-
leva lokal historia, titta in i de välbevarade husen 
och se hur man levde förr i tiden. I djurhagarna 
finns under sommaren svenska lantraser och i 

butikerna säljs konsthantverk och delikatesser 
från småskaliga producenter. Under sommaren 
erbjuds även teaterföreställningar, cirkusshower 
och cirkusskola. Läs mer på norraberget.se.

Stenstan visitor center 
På Stenstan visitor center kan du uppleva Sten-
stans historia på ett helt nytt sätt. Här finns 
spännande utställningar, möjlighet att prova ny 
interaktiv teknik och utforska intressanta fakta 
om staden. Läs mer och se vad som är på gång 
på stenstanvisitorcenter.se.

Musik, teater och dans
Teater Västernorrland
Teater Västernorrland producerar före-
ställningar om livsöden och historier som 
har sitt ursprung i Västernorrland eller på 
annat sätt angår invånarna. Teatern möter 
publiken både i klassrum och på större tea-
terarenor som Konsertteatern och Sunds-
valls teater. Se aktuella uppsättningar på  
teatervasternorrland.se.

Norrdans
Norrdans erbjuder kvalitativ dans i inter-
nationell klass. Norrdans ger föreställningar 
bland annat i Tonhallen och ambitionen är att 
erbjuda publiken stora upplevelser. Läs mer om 
aktuella föreställningar på norrdans.se.

Nordiska Kammarorkestern 
Nordiska Kammarorkestern har funnits sedan 
1990 och ger inte bara konserter i Europa och 
Asien, utan även på flera ställen i Sundsvall, 
främst i Tonhallen. Läs mer om aktuella kon-
serter på nordiskakammarorkestern.se.

Musik Västernorrland
Musik Västernorrland ger ett stort antal kon-
serter med musiker och grupper ur det fria 
musiklivet på olika scener i Sundsvall, till exem-
pel restaurang E-street, Tonhallen, Stadshuset 
och Hotell Södra Berget. Läs mer om aktuella 
konserter på musikvasternorrland.se.

Sundsvalls jazzklubb
Sundsvalls jazzklubb är en av Sveriges största 
jazzklubbar och Sundsvalls största musikar-
rangör. Varje måndag anordnas konserter på 
E-street, Esplanaden 14. Läs mer om konser-
terna på jazzklubbensundsvall.se.

Pipeline
Pipeline är Sveriges äldsta rockklubb och anord-
nar bland annat konserter och skivmässor. I 
lokalerna på Kyrkogatan 6 har både nationellt 
och internationellt erkända musiker och lokala 
förmågor fått chansen att visa upp sig sedan 
1973. Läs mer på pipelinesundsvall.se.

I Sundsvall finns alla 
möjligheter att ta del av 
kultur och nöjen. Här kan 
du upptäcka Sundsvalls 
historia, lyssna på 
konserter och se 
teaterföreställningar av 
hög klass eller äta gott 
på någon av de många 
krogarna i staden. 

Under sommaren visas 
cirkus- och teaterföreställ-
ningar på Norra berget.

Foto: Svanthe Harström
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Club Deströyer
Club Deströyer är en av Norrlands hetaste 
livescener för metal, punk och rock på Esplana-
den 29. Klubben utlovar minst två liveband, 
kall öl i baren och icke-populär musik ur hög-
talarna. Se mer på facebook.com/clubdestroyer.

Film
Filmstaden
Filmstaden ligger på Esplanaden 29 och visar de 
senaste storfilmerna i moderna salonger. Läs mer 
om aktuella filmer på filmstadensundsvall.se.

Film Västernorrland 
Film Västernorrland stärker och utvecklar film-
kulturen i Västernorrland och producerar ett 
tjugotal kort- och dokumentärfilmer varje år. Läs 
mer på filmvasternorrland.se.

Kultur för barn och unga
Barnkultur
Sundsvalls kommun väljer att satsa på barn-
kultur och erbjuder ett stort utbud av teater, 

musik, utställningar, film och verkstäder för 
barn och deras föräldrar. Barnkulturprogram-
met uppdateras två gånger om året och finns att 
hämta på Kulturmagasinet och alla bibliotek. 
Barnevenemangen finns också att se på evene-
mangskalendern på sundsvall.se.

Kulturskolan
Kulturskolan ger alla barn och ungdomar i för-
skolan, grundskolan och gymnasiet möjlighet 
att spela musik och sjunga, dansa, spela teater, 
filma, skapa och skriva. Läs mer om kultursko-
lans kurser på sundsvallskulturskola.se.

Hitta ditt bästa Sundsvall
Turistcentret Visit Sundsvall är inte bara till 
för turister. Här kan även Sundsvallsbor få 
tips om utflyktsmål och sevärdheter samt 
hjälp att boka aktiviteter och upplevelser.

Visit Sundsvall
Besöksadress: Stora torget 
Telefon: 060-658 58 00 
Webbplats: visitsundsvall.se

www.scenkonstvasternorrland.se

Näring för själen
Unna dig en upplevelse som berör, inspirerar och berikar

www.scenkonstvasternorrland.se/kalendarium
Dans • Film • Musik • Teater

5 viktiga 
varor att 
byta till eko.

1. Kaffet
På kaffeplantager används f lera giftiga 
kemiska bekämpningsmedel. De skadar – 
och kan i värsta fall döda – natur, djur och 
människor. Välj ekologiskt kaffe, det gör stor 
skillnad för alla inblandade. 

 3. Mejeriprodukter
För några kronor extra kan du få ekologiska 
mejerivaror som gör stor nytta både i Sverige och 
i andra delar av världen. På hemmaplan bidrar 
du till friskare vatten, mindre gifter och att fler 
fåglar och blommor trivs. Och i länder som 
Brasilien behöver ingen natur och människor 
förgiftas. Varför? Jo, ekokossorna mumsar mest 
på växter från den egna gården, istället för hårt 
besprutat foder från andra sidan jordklotet.

2. Bananer & vin-
druvor 
Två frukter som är riktigt hårt besprutade. 
På bananodlingar används väldigt hälso- och 
miljöfarliga bekämpningsmedel som kan ge 
arbetarna och deras barn nervskador. Och 
vindruvor, med sina tunna skal, kan innehålla 
rester av flera kemiska bekämpningsmedel. Om 
du inte hittar ekologiska bananer, vindruvor, 
russin eller vin kan det alltså vara en idé att välja 
något annat.

4. Kött
Vill du ha kött från gladare djur? Välj eko. På 
köpet får du samma viktiga miljöfördelar som 
när du köper de ekologiska mejerivarorna. Finns 
inte ekologiskt så är svenskt naturbeteskött 
också bra. Men det viktigaste av allt är faktiskt
att käka mindre kött överhuvudtaget.
 

5. Potatis
Visste du att det finns bekämpningsmedel i 
nästan alla svenska vatten? Ja, till och med i åar, 
bäckar, dricksvatten, grundvatten och i regn. 
Genom att välja ekologiskt sprids mindre gifter 
i vår natur. Potatisen är en av de grödor som 
besprutas mest i Sverige. 

Och medan du byter till eko, så kämpar vi i 
Naturskyddsföreningen för schysstare mat i 
butikerna. När du blir medlem för 24 kr/mån 
gör du oss ännu starkare. För ju fler vi blir desto 
större skillnad kan vi göra.

SMS:a »medlem« till 72 900 så hör vi av oss.

Välkommen till 
Scen Sundsvall – en del av Riksteatern

Vi välkomnar dig som nyinflyttad med att erbjuda  
en gratisbiljett eller ett års medlemskap i föreningen. 

Se det aktuella programmet på www.sundsvall.riksteatern.se.  
Ta med annonsen till Entré Sundsvall!

Föreningen arrangerar ca 20 föreställningar per år,  
allt från nycirkus till dramaklassiker. 

Kontakta vårt kansli på  
060-6585453 för mer information.

#

Foto: Närbild
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Student i Sundsvall:

Stark gemenskap och 
goda framtidsutsikter
Campus Sundsvall är som egen liten stad mitt i staden. Här får du en givande 
studietid med nya vänner, roliga evenemang och möten med framtidens  
arbetsgivare. 

Att plugga i Sundsvall är både roligt och utveck-
lande. Campus Sundsvall ligger naturskönt in-
till Selångersån och har nyligen utökats med fler 
byggnader och trevliga miljöer för både studier 
och umgänge. 

– Det är väldigt roligt att vara student i 
Sundsvall. Vårt campus ser nästan ut som en 
liten stad och det är lätt att komma nära varan-
dra. Staden Sundsvall är perfekt i storlek, det 

är inte långt att gå mellan olika platser 
samtidigt som det finns ett bra ut-

bud av kaféer och restaurang-
er, säger Åse Mathisen, vice 

ordförande studentkåren i 
Sundsvall.

Som student i 
Sundsvall har du 
möjlighet till en ak-
tiv och rolig fritid, 
även om du kan-
ske inte har den 
tjockaste plånbo-
ken. Som medlem 
i studentkåren får 
du rabatt på mas-
sor av olika aktivi-
teter, som konserter, 

bio och andra evene-
mang. 

Kåren anordnar även 
studentpubar på onsdagar 

och lördagar för att erbjuda 
en samlingspunkt för studen-

terna. 
– På pubarna känner man en gemen-

skap, här är alla studenter och vi pluggar alla 

på Mittuniversitetet. Det blir något helt annat 
än en vanlig pub, man känner igen många an-
sikten och det gör det lätt att börja prata med 
varandra. Som ny student och framför allt som 
nyinflyttad kan det vara skönt att känna den 
gemenskapen. 

Lätt att träffa nya människor
Åse Mathisen flyttade själv till Sundsvall från 
Stockholm för ett par år sedan och vet vad hon 
pratar om. 

– Min största rädsla var att jag inte skulle 
träffa någon, men det gick mycket snabbare än 
jag trodde att lära känna nya vänner. Det är lätt 
att träffa nya människor här och alla är väldigt 
öppna.

Studentkåren har även ansvaret för att ge 
alla nya studenter ett varmt välkomnande till 
universitetet och anordnar under den årliga 
insparken olika lekar och tävlingar mellan pro-
grammen.

– Insparken är årets största och roligaste 
event. Det är två veckor med massor av olika 
aktiviteter som femkamp, brännboll och stu-
dentpub vissa kvällar. Det är jättekul och ett 
ypperligt tillfälle att lära känna andra på univer-
sitetet, säger Åse Mathisen.

Inom studentkåren finns olika linjefören-
ingar som är knutna till de olika programmen 
på universitetet och de spelar en viktig roll i att 
välkomna och vägleda nya studenter. 

– De anordnar olika aktiviteter men kan 
också ge guidning i studierna, de har ju redan 
gått de kurser som du ska läsa. Det är lättare 
att ta kontakt och ställa frågor när du vet vilka 
de är. 

Foto: Studentkåren i Sundsvall

Foto: Studentkåren i Sundsvall

Foto: Studentkåren i Sundsvall

Foto: 
Studentkåren 
i Sundsvall
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Mittuniversitetet i Sundsvall
Mittuniversitetet har campus i Sundsvall och Öster-
sund och erbjuder ett femtiotal utbildningsprogram, 
ett trettiotal magister/masterutbildningar och cirka 450 
fristående kurser. 

Campus Sundsvall har utbildningar inriktade mot 
naturvetenskap, teknik och medier samt utbildningar 
inom samhällsvetenskap och vård. Några av de mest 
populära utbildningsprogrammen är sjuksköterskeut-
bildningen, ekonomprogrammet och journalistpro-
grammet. På miun.se finns mer information om uni-
versitetet och utbildningarna.

Med känsla.

VÄLKOMMEN TILL SUNDSVALL!

Besök gärna vår 
webbsida för kurser.

Kursutbudet fylls
på löpande.

Storgatan 5 | 060-15 38 90
www.medborgarskolan.se/sundsvall

VAD VILL DU GÖRA?
Hos Medborgarskolan är det alltid full fart och massa aktivitet! 
Några av alla saker vi erbjuder eller kan hjälpa just dig med är:

EGEN IDÉ?
Kanske har du någon egen 
idé du gärna vill genomföra? 
Kanske har du kunskaper du 
skulle vilja dela med dig av? 
Hör av dig till oss redan idag!

GEMENSKAP
På väldigt många av våra 
aktiviteter kan du träffa och 
lära känna nya spännande 
människor som delar dina 
intressen.

  · Gå en kurs  · Starta en studiecirkel
  · Föreläsningar · Replokaler och spelningar
  · Utställningar · Konserter

Alla är välkomna till 
Medborgarskolan!

När Amnesty får information om att en människas liv är i fara, när någon riskerar att avrättas, torteras eller ”försvinna” 
genomförs en blixtaktion. Ett världsomspännande nätverk protesterar omedelbart genom brev, fax, e-post och SMS som 
skickas till berörda regeringar. Som SMS-aktivist får du ett SMS varannan vecka som berättar om vad en aktuell aktion 
handlar om och du bekräftar ditt deltagande genom att skicka ”AMN JA” till 72401. Ditt namn läggs då till på ett 
färdigskrivet vädjande som Amnesty skickar vidare till berörd regering.

Gör så här: Skriv START AMN följt av ditt för- och efternamn i ett SMS och skicka till 72401. Att få blixtaktioner via SMS 
kostar 5 kr styck.  Du kan när som helst avsluta din prenumeration genom att skicka STOP AMN till 72401. Amnesty lagrar 
dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. 

Du och din mobil 
kan bli en aktiv röst

Studenter för studenter
Studentkårens viktigaste uppgift är att se till att 
du får en givande studenttid och de bästa förut-
sättningarna för framtiden.

– Gemenskapen är förstås väldigt viktig, 
men det är minst lika viktigt att det finns nå-
gon du kan vända dig till om något skulle gå 
fel. Studentkåren är till för studenterna och 
kan hjälpa till om du skulle känna dig orättvist 
bedömd på en tenta eller om det inte funge-
rar med en lärare. Ingen ska behöva känna sig 
orättvist behandlad eller gå omkring med en 
klump i magen, säger Åse Mathisen.

De flesta studenter trivs bra i Sundsvall och 
många vill sstanna kvar och jobba efter studi-
erna. Både Mittuniversietet och Studentkåren 
arbetar därför aktivt för att skapa kontakter 
med näringslivet, bland annat genom gästföre-
läsningar och mässor med olika teman.

– Det är ett bra tillfälle att träffa potenti-
ella arbetsgivare och se vilka företag det finns 
i regionen. Jag upplever att det är stort tryck 
från både studenter och arbetsgivare att komma 
i kontakt med varandra.

Foto: Studentkåren i Sundsvall

Studentkåren i Sundsvall 
Studentkåren arbetar för att för-
bättra studenternas situation och 
bevaka studenternas intressen 
gentemot universitetet, kommu-
nen och staten. Studentkåren 
arbetar med frågor som handlar 
om utbildningen samt frågor 
om studenters bostadssituation 
och sociala frågor. Läs mer på  
studentkarenisundsvall.se.
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180 grader
Restaurang 180 grader på Södra 
berget har en fantastisk utsikt över 
Sundsvall och kusten. 
sodraberget.se/restaurang

Apa
Njut av avslappnad stämning och 
goda burgare i råa och sköna lokaler 
mitt i stan. Modernt utbud av dryck 
samt öl från det egna mikrobrygge-
riet. Omnämns i White guide 2017.
restaurangapa.se

Casiopeija 
Casino Cosmopols restaurang 
Casiopeija serverar mat och dryck av 
högsta klass med utsikt över Sunds-
vallsfjärden. Utsågs till Sundsvalls 
bästa restaurang 2017 av White guide.
casinocosmopol.se

Daltons
Öppet till sent veckans alla dagar. 
Livemusik och de stora sportmatch-
erna på storbildsskärm. Karaokekväl-
lar varje onsdag, fredag och lördag.
daltonsbar.se

Dolcetto
Ett litet Italien i Sundsvall med 
råvaror och smaker från det genuina 
italienska köket och en småskalig och 
familjär känsla. Rekommenderas på 
Tripadvisor.
dolcetto.eu

E-street
Sundsvalls musikkrog erbjuder både 
god mat och musikalisk underhåll-
ning med rocktema. Spännande 
meny som bygger på olika låtar. 
Rekommenderas på Tripadvisor.
estreet.nu

En liten krog
Hemtrevlig liten restaurang med vin-
tagekänsla och en uppskattad meny. 
Omnämns i White guide 2017.
enlitenkrog.se

Invito
Invito serverar italiensk mat gjord 
på norrländska råvaror. Omnämns i 
White Guide 2017.
invitobar.se

Oscar matsal & bar
Restaurang som förvandlas till en 
populär nattklubb fredagar och 
lördagar. Oscar gästas emellanåt av 
några av Sveriges populäraste artister.
oscarmatsal.se

Pallas konditori
Konditori från 1956 med en välbe-
varad femtiotalsmiljö och klassiska 
bakverk. 
pallaskonditori.se

Pink ladies 
Pink ladies är en uppskattad diner 
i en miljö som hämtad ur 50-talets 
USA. Serverar klassisk dinermat som 
hamburgare och milkshakes. 
pinkladiesdiner.se

Rå
Rå serverar mellanrätter, något min-
dre rätter som serveras i vald ord-
ning. Skön barmiljö med tegel- och 
träväggar och kopparrör. Omnämns 
i White guide 2017.
rasundsvall.se

Saffran
Restaurang med ett stort utbud av 
tapas inspirerad av genuin mat från 
de spanska byarna. Rekommenderas 
på Tripadvisor.
saffran.nu

Skatans café och krog
Fiskekrog med eget rökeri invid fiskebo-
darna. Köp hem rökt fisk, skaldjur, såser 
och röror eller slå dig ner i restaurangen 
som också serverar havets läckerheter.
skatanscafe.se

Stenstans konditori & bageri
Konditori och bageri som serverar 
stenugnsbakat bröd och bakverk gjort 
på riktiga råvaror som smör, visp-
grädde, bär och frukter. Omnämns i 
White guide café 2017.
Trädgårdsgatan 22

Sundsvall chocolate house
Stort utbud av chokladtårtor, hem-
gjorda praliner och även matiga 
mackor. Husets egen drickchoklad är 
en klar favorit bland gästerna. 
Nybrogatan 15

Svenssons kök & bar
Njut av en öl och en bit mat i Svens-
sons klassiska engelska pub. Under 
fredags- och lördagskvällarna är det 
lite extra drag i puben.
svenssonsbaren.se

Tant Anci & fröken Sara
Kafé som satsar helt på fika med gott 
samvete. Här är det mesta ekologiskt, 
rättvisemärkt och nyttigt och kaffet 
bryggs på beställning. Utsågs till 
Sundsvalls bästa kafé 2017 av White 
guide café.
tantanci.se 

Udda tapas
Restaurang som vill bjuda på små 
rätter och stora smaker från när och 
fjärran i en mysig miljö. Rekommen-
deras på Tripadvisor.
uddasundsvall.se

I Sundsvall finns massor av trevliga restauranger för alla smaker.

Smaka på Sundsvall
Sundsvall omnämns som norra Sveriges krogtätaste stad och det är nästan omöjligt att lista de bästa 
uteställena i en stad som kryllar av restauranger, kaféer och pubar och där nya ställen poppar upp titt 
som tätt. Här är i alla fall några av de ställen som ligger Sundsvallsborna varmt om hjärtat just nu. 

Mån–fre 11–18, lör 12–15
Varvsgränd 2, Sundsvall. 060-12 17 43

www.shantipiercing.com

Gilla oss på facebook

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1

Foto: Petra Berggren

Foto: Malin Hamberg
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Kreativa mötesplatser för unga
Det finns alltid något roligt att hitta på för unga i Sundsvall. Här finns flera mötesplatser där du kan spela 
musik, dansa, spela in film, pyssla och bara hänga med vänner i kaféet.

Till fritidsgårdarna i Sundsvall är ungdomar-
na välkomna precis som de är. Det krävs inga 
förkunskaper för att delta i fritidsgårdarnas ak-
tiviteter och ungdomarna kan själva välja hur 
aktiva de vill vara.

I kommunen finns tretton fritids- och för-
eningsgårdar som erbjuder många aktiviteter för 
ungdomarna. Här kan ungdomarna spela spel, 
pyssla, spela musik, dansa, gå kurser eller få hjälp 
att starta en förening utifrån sina intressen.

Det är också okej att komma till fritidsgår-
darna och bara vara, utan några krav på presta-
tion. På fritidsgårdarna finns utbildade vuxna 
som möter ungdomarna utifrån just deras för-
utsättningar.

Många roliga evenemang
Det är ungdomarnas egna intressen som styr 
verksamheten och fritidsledarna finns där för 
att stödja och hjälpa ungdomarna att göra det 
de vill. Ungdomar 16–25 år som vill göra egna 

arrangemang för andra unga kan söka bidrag 
hos Ung pott. Ung pott är ett stöd från kom-
munen som ska främja ungas kreativitet och 
initiativförmåga.

Under loven anordnar fritidsgårdarna resor 
och gemensamma arrangemang som bowling, 
disko, konserter och fotbollsturneringar.

Inför skolstart anordnas den stora Ung-
domsfesten på Himlabadet med gratis även-
tyrsbad, underhållning och aktiviteter som att 
prova på att rida en mekanisk tjur, brottas i 
sumodräkt och surfa.

Ungdomarnas egna hus
Unga Magasinet är ett kafé för unga vuxna som 
vill skapa sin egen fritid – och framtid. Här får 
besökarna möjlighet att upptäcka och utveckla 
sina intressen och visa upp vad de kan.

Varje månad anordnar ungdomar ett stort 
antal evenemang på Unga Magasinet, som  
foto- och konstutställningar, workshopar i 

olika ämnen, politikerutfrågningar, diskon 
och musikfestivaler. Handledarna hjälper till 
med stöd och vägledning, men det är ung-
domarna som är arrangörerna. Läs mer på  
ungamagasinet.se.

Ett hus fyllt av musik
Till Domsaga musikhus är alla musikintresserade 
ungdomar välkomna för att repa med sitt band 
och träffa andra musikintresserade ungdomar. 
Här finns replokaler, inspelningsstudio och kun-
nig personal som gärna svarar på frågor om mu-
sik, instrument, ljud och ljus eller arrangemang.

Det finns även möjlighet att spela med sitt 
band på Live@Domsaga varannan vecka. Läs 
mer på domsaga.se.

Film, film, film
Ung film är till för unga mellan 16 och 25 år 
som vill jobba med filmskapande på sin fritid. 
Här får du låna kamera och redigeringsutrust-

ning och får god råd och hjälp att komma igång 
med ditt filmande. Läs mer på ungfilm.se

Fritid för alla
Fritid för alla arrangerar fritidsaktiviteter för 
ungdomar 13–20 år med olika typer av funk-
tionsnedsättning och utvecklingsstörning.

Fritid för alla har som mål att skapa bättre 
fritids- och kulturutbud för målgruppen och 
aktiviteterna är utformade så att så många som 
möjligt ska få möjlighet att delta.

Skönsmogården erbjuder dessutom riktad 
verksamhet för ungdomar med funktionsned-
sättning varje måndag och onsdag kväll med 
aktiviteter som måleri, karaoke och innebandy. 
Läs mer på ffasundsvall.se.

Hitta dig själv på teatern
Kvartersteatern Sundsvall är en av norra Europas största 
och äldsta amatörteaterföreningar. Här deltar barn, ungdo-
mar och vuxna på samma villkor.

– Kvartersteatern är en mötesplats som jag annars tycker 
saknas i dag. Här får alla vara med och man får vara den 
man vill, säger Thomas Nordström, ledare på Kvarterstea-
tern Sundsvall.

Kvartersteatern Sundsvall har en stor verksamhet för 
barn, ungdomar och vuxna. Mycket av arbetet i teatern fo-
kuserar på delaktighet, lust och skaparglädje. 

Utvecklas i sin egen takt
Även om Kvartersteatern för de flesta Sundsvallsbor är mest 
känd för sina stora sommarspel på Norra berget är inte  
teaterföreställningar det viktigaste. 

– Vår huvuduppgift är att jobba med människor och 
vi använder teater som verktyg. Teatern kan förändra värl-
den, men det är vägen fram och arbetsmetoden som är det 
viktiga. Teaterformen vi använder oss av är kollektivt be-
rättande och vi jobbar med varandra. Här är det förbjudet 
att säga motspelare. Vi är medspelare. Om det sedan blir en 
teaterföreställning av det är det en bonus.

Thomas Nordström är övertygad om att teatern kan få 
barn och unga att växa som människor och på Kvarterste-

atern får barnen utvecklas i sin egen takt och utifrån sina 
egna förutsättningar. 

– Det är många unga som har kommit till teatern utan 
att våga säga ett ord och mest vill försvinna in i väggen, 
som numera är ledare hos oss. Vi vill att de här barnen 
ska kliva fram och känna att de har gjort framsteg. När vi 
märker att personen inte längre är rädd för att stå på golvet 
och synas, då har vi kommit ganska långt.

En chans att testa känslor
På Kvartersteatern ska barnen känna sig trygga i gemenska-
pen och våga saker de kanske aldrig hade vågat göra själva. 

– Här får du en chans att på en trygg plats prova väldigt 
många känslor och inställningar. Du får spela arg, glad, 
ledsen och kär. Du får testa alla känslor som finns.

Kvartersteatern är medlem i Arbetarteaterförbundet och 
samarbetar med ABF, Arbetarnas bildningsförbund. Folk-
bildning är huvudmålet och teatern är verktyget. 

– Det är ett helt överlägset verktyg. Vi har barn som 
kommer till teatern som knappt kan läsa, men då får en 
helt annan ingång till varför det är viktigt, för att man ska 
kunna läsa ett manus. Så lär de sig att läsa hur bra som helst 
och kanske till och med går vidare till högre studier.

Läs mer om Kvartersteatern på kvartersteatern.nu.

Till Kvartersteatern är alla välkomna. Här får barn och vuxna genom lust och skaparglädje möjlig-
het att upptäcka sig själva och växa som människor.

Foto: Kvartersteatern

Foto: Kvartersteatern

Läs mer om alla mötesplatser och evene-
mang på ungisundsvall.se.
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Great Space är en öppen, kreativ mötesplats där 
digitala startup-företag kan få kontorsplats, nät-
verk och rådgivning. På så sätt hoppas skaparna 
att nya idéer ska generera framtidens företag.

– När du startar ditt eget bolag har du oftast 
ganska bra koll på din idé och din marknad, 
men kanske inte på hur du får in investerare 
eller hur du går tillväga rent praktiskt. På Great 
Space kommer du in i ett sammanhang med 
partners som stöttar inom rekrytering, eko-
nomi och juridik, säger Mikael Bergström som 
startade Great Space tillsammans med Jesper 
Johansson 2016.

IT-branschen i Sundsvall skriker efter kom-
petens och konkurrensen är stenhård. Mikael 
Bergström är övertygad om att det behövs ett 
kluster kring IT och startup i regionen för att 
människor med rätt kompetens ska lockas hit. 

– Det fanns alldeles för dålig startup-kultur 
inom den digitala världen i den här regionen 

med tanke på hur många experter vi faktiskt är. 
Vi vill sänka trösklarna för startups att komma 
igång. Att ha ett kontaktnät och kunna bolla 
med andra som har gjort samma resa är viktigt 
för att våga testa din idé. 

– Det är också en demokratisk fråga. Du ska 
kunna sitta utanför storstadsregionen och ha ett 
starkt nätverk. 

Skapade nätverket de saknade
Mikael Bergström vet vad han pratar om. Både 
han och Jesper Johansson drev bolag på varsitt 
håll i många år och när de till slut slog sina påsar 
ihop var det just för att hjälpa startup-företag 
att förverkliga sina idéer. Utifrån det skapade de 
även musikstreaming-tjänsten Showify. 

Det var när de började leta lokal i Sundsvall 
som de insåg att de själva saknade det nätverk 
de behövde och när Microsoft visade sig vara 
intresserade att gå in som partner formades tan-

karna om en mötesplats där nätverket kommer 
med på köpet.

– Att kunna stötta och hjälpa varandra på 
vägen är den absolut viktigaste delen med Great 
Space. Det finns folk som är villiga att hjälpa, bara 
du ställer rätt frågor, säger Mikael Bergström.

På Great Space kan entreprenörer hyra 
in sig på korta kontrakt med antingen en fast 
eller rörlig plats. På plats finns flera strategiska 
partners som Microsoft och Starbucks som ska 
bidra med innovation, kunskap och affärsut-
veckling till entreprenörerna.

– Dessutom kopplar vi upp oss mot andra 
inkubatorer och accelatorer runt om i världen, så 
du får en ganska lätt väg in i Silicon Valley om 
du vill dit, med mentorer, investerare och partner.

Kokar kring entreprenörskap
I Sundsvall har det länge funnits gott om verk-
tyg som Bizmaker, Näringslivsbolaget, Bron 

innovation, Almi och Nyföretagarcentrum. Det 
som har saknats för att verkligen lyfta utveck-
lingen är ett kit som håller samman de olika 
delarna

– Vi är på rätt ställe. Sundsvall kokar just nu 
kring entreprenörskap och jag tror att vi kom-
mer att se ännu mer kommande år. Det finns 
en framåtanda och en enighet här, även om jag 
tycker att det kan ta lite lång tid ibland.

Mikael Bergström hoppas att Great Space 
ska bli den vitamininjektion som gör att Sunds-
vall kan behålla den kompetens som finns, men 
också locka hit ny kompetens och stärka bran-
schen.

– Vi gör det med hjärtat och vi gör det för 
regionen. Vi vill sätta Sundsvall och Västernorr-
land på kartan. Det finns inget skäl till att nästa 
stora startup i Sverige inte ska komma från den 
här regionen, säger Mikael Bergström. 

Läs mer om Great Space på greatspace.se.

De ska sätta Sundsvall på IT-kartan
Sundsvall är en stor IT-stad, men få vågar ta steget att starta bolag. Genom acceleratorn Great Space 
hoppas Mikael Bergström och Jesper Johansson att nästa stora start-up ska födas i Sundsvall.

Näringslivsbolaget i Sundsvall
Navet och mötesplatsen för Sundsvalls näringslivs-
utveckling. Näringslivsbolaget i Sundsvall erbjuder 
kompetens kring företagsutveckling, etableringar, 
besöksnäringsfrågor, möten och evenemang.
naringslivsbolaget.se
 
Nyföretagarcentrum
Nyföretagarcentrum Sundsvall Timrå hjälper dig att 
förverkliga din företagsdröm och erbjuder kostnadsfri 
rådgivning till dig som vill starta företag.
nyforetagarcentrum.se/sundsvall
 

Coompanion
Coompanion erbjuder skräddarsydd rådgivning från 
idé till framgångsrikt företag till personer som vill för-
verkliga sina idéer tillsammans.
coompanion.se
 
Miun Innovation
Mittuniversitets innovationsstödjande verksam-
het coachar studenter och forskare i processen att 
utveckla idéer till affärsidéer, kommersiella produkter 
och tjänster.
miun.se/innovation
 

Bizmaker
Bizmaker stöttar nytänkande och drivkraftiga per-
soner hela vägen från affärsidé till lönsamt företag. 
Bizmaker erbjuder konkreta verktyg och utvecklings-
program för din resa som företagare. 
bizmaker.se
 
Almi företagspartner
För att starta och driva ett företag behövs det mer 
än en bra affärsidé. Det behövs också kapital och i 
många fall även stöd från erfarna rådgivare. Almi 
erbjuder finansiering och rådgivning till nya och eta-
blerade företag samt innovatörer.
almi.se/mitt

Starta eller driva företag i Sundsvall? Här får du hjälp!
I Sundsvall finns möjlighet 
att få råd och stöd hela 
vägen från idé till fram-
gångsrikt företag. Nedan 
listas några av de före-
tagsfrämjande aktörer som 
kan hjälpa till med idéer, 
affärsplan och finansiering. 

Foto: Lars Ling Foto: Lars Ling

Foto: Anders Thorsell
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Är svaret ja på en eller flera av dessa frågor så ska du 
vända dig till Näringslivsbolaget med Turistbyrå och det 

digitala upplevelserummet Stenstan Visitor Center.
Vi finns i Stadshuset på Stora torget och här finns även 
vår inflyttningslots som ger stöd till arbetsgivare som 
rekryterar personal utifrån och även till medföljande.

Allt samlat på en och samma plats. 
Bra va? Välkommen! 

www.naringslivsbolaget.se

Står du i startgroparna för att bli företagare, 
eller vill du utveckla ditt befintliga företag?
Funderar du på att etablera ny verksamhet, 

eller ordna en konferens eller ett evenemang i Sundsvall? 
Vill du kanske ha hjälp med krångliga tillståndsärenden? 

Är du på tillfälligt besök i Sundsvall,  
eller vill lära dig mer om kulturarvet Stenstan? 

NÄRINGSLIVSBOLAGET 
navet för Sundsvalls tillväxtfrågor

Är svaret ja på en eller flera av dessa frågor så ska du 
vända dig till Näringslivsbolaget med Turistbyrå och det 

digitala upplevelserummet Stenstan Visitor Center.
Vi finns i Stadshuset på Stora torget och här finns även 
vår inflyttningslots som ger stöd till arbetsgivare som 
rekryterar personal utifrån och även till medföljande.

Allt samlat på en och samma plats. 
Bra va? Välkommen! 

www.naringslivsbolaget.se

Står du i startgroparna för att bli företagare, 
eller vill du utveckla ditt befintliga företag?
Funderar du på att etablera ny verksamhet, 

eller ordna en konferens eller ett evenemang i Sundsvall? 
Vill du kanske ha hjälp med krångliga tillståndsärenden? 

Är du på tillfälligt besök i Sundsvall,  
eller vill lära dig mer om kulturarvet Stenstan? 

NÄRINGSLIVSBOLAGET 
navet för Sundsvalls tillväxtfrågor
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Det började med en gnista från en ångbåt. Under den varma och 
stormiga midsommardagen 1888 for gnistan iväg med vinden 
och fick fäste i det torra gräset. Några timmar senare var allt som 
fanns kvar av Sundsvalls centrala delar några skorstenar och ett 
hav av rykande aska. Nio tusen Sundsvallsbor blev hemlösa och 
staden blev sig aldrig mer lik.

”Hvad man på aftonen fick se, var fasaväckande”, rapporte-
rade Norrlänningen några dagar senare. ”Där gick en gammal 
man, böjd och stapplande – hans hus och dyrbara bo, oförsäk-
radt, hade gått. Här gick en mor och vred händren, frågande efter 
sitt barn, och här ett barn stammande ett: Hvar är mamma?”

Sundsvall blev dock staden som reste sig ur askan. För att 
undvika liknande katastrofer i framtiden beslutade man att 
endast stenhus fick byggas i staden. De förmögna träpatronerna 
och grosshandlarna anlitade de bästa arkitekterna och byggde 

upp en vacker ny stad som vittnade om makt och välmående. 
Det är den staden vi i dag kallar Stenstan.

Fyra hus och betesmark
Sundsvalls historia sträcker sig förstås längre tillbaka i tiden än så. 
De här trakterna har sedan förhistorisk tid varit en centralort för 
handel, fiske och hantverk och därför beslutade kung Gustav II 
Adolf att här skapa en stad 1621.

Platsen låg väl skyddad mellan två berg och på den lilla krö-
ken i Selångersån, det vi i dag kallar för Åkroken och där Mitt-
universitetet ligger, placerades staden. Strax norr om den nya 
staden låg byn Sund med fyra gårdar och betesvallar söder om 
ån. Platsen kallades för Sunds vall och det var därför naturligt att 
använda namnet även för den nya staden.

Under de första decennierna efter stadens grundande fanns 

endast några tiotal hushåll i staden, mestadels borgare och fis-
kare. År 1648 flyttades staden ut mot åmynningen, till den plats 
där stenstaden ligger i dag, för att få en bättre hamn.

Staden växer ner mot vattnet
Mot slutet av 1700-talet ökade intresset för skog och trävaror 
och Sundsvall låg bra till med nästintill obegränsad råvara inpå 
knuten och en skyddad hamn.

Under lång tid kantades Sundsvallsfjärden av sågverk, varv 
och rederier och hamnbassängen var länge ett bullrigt centrum 
för handel.

Nu växer i stället staden ner mot vattnet med bostäder, 
strandpromenader och mötesplatser som ger fler människor möj-
lighet att njuta av de vackra miljöerna.

Sundsvall är drakarnas stad. När staden skulle 
byggas upp igen efter den stora branden 1888 
behövde borgarna en mäktig väktare av sta-
den och många av byggherrarna valde då att 
dekorera sina hus med en drake. I Stenstans 
byggnader syns draken på spiror, trappräcken 
och i målningar.

Senare valde kommunen att forma sitt 
inledande S som en drake och sedan dess är 
draken en självklar symbol för Sundsvall.

Under sommaren fylls hela staden av färg-
glada drakar under den årliga stadsparaden. 
Cirka 30 olika företag medverkar med var 
sin drake. Drakarna målas av konstnärer som 
genom sitt speciella uttryckssätt förmedlar 
företagets verksamhet.

Draken – Sundsvalls symbol

En stekhet junidag 1888 ödelade en stor brand hela Sundsvall. Förödelsen var 
total, men det var också början till den stad vi känner i dag.

Draken är Sundsvalls officiella symbol. Den syns på många av stadens byggnader och varje sommar tar 
drakarna över gator och torg.

Sundsvall – staden 
som reste sig ur askan

Stortorget förr. 

Stortorget i dag.

Foto: Sundsvalls museums bildarkiv

Foto: Malin Hamberg
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Nära dig för ett hållbart samhälle
Välkommen till oss!

Vi levererar ditt kranvatten, renar avloppsvattnet 
och det är vi som tar hand om dina sopor.

Skydda dig mot brand!
• Brandvarnare - minst 
en på varje våning. Testa 
den ofta och byt batteri en 
gång om året. 

• Brandsläckare med 
minsta effektivitetsklass  
43A 233BC och minst  
6 kg pulver.

• Brandfilt

Tänk på att: aldrig gå 
ut i ett rökfyllt trapphus. 
Röken dödar!

Stanna inomhus, stänga dörrar, fönster 
och ventilation och lyssna på radion, P4. 
Faran är över: signal på 30-40 sekunder.

Viktiga telefonnummer

112 SOS Alarm
1177 Sjukvårdsrådgivningen
114 14 Polisen
113 13 Information till allmän- 
             heten vid olyckor och kriser

Medelpads
Räddningstjänstförbund

Välkommen till Sundsvall och Medel-
pad! Vi på Räddningstjänsten jobbar 
för att du ska känna dig tryggare och 
säkrare i din vardag. 

Här har vi samlat kort, men viktig infor-
mation som är bra att ha. Ta dig tid och 
surfa in på länkarna, där finns massor 
av bra tips på hur du kan klara av olika 
situationer. 

Vill du jobba hos oss?
Om du är intresserad av att jobba med 
oss, hör gärna av dig! Vi behöver till  
exempel bli fler deltidsbrandmän! Gå in 
på raddning.info för mer information. 

Hur länge klarar du en kris?
Hur länge klarar du dig utan el, vatten, 
telefon och internet? Bra att ha hemma 
är bland annat batteridriven radio, tänds-
tickor, mat, stearinljus, dunkar att hämta 
vatten i, campingkök - och tänk på att ha 
släckutrustning till hands.

Trygghet och säkerhet i din vardag!

14 sek
7 sek

7 sek

VMA - Viktigt med- 
delande till allmänheten

Bra länkar:
Här finns massor av bra tips för dig och 
din säkerhet!

raddning.info           
dinsakerhet.se          
krisinformation.se       

1177.se
polisen.se
SOSalarm.se
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Större vägar

Vägar

Jarnvag_linje

Cykelvägar

Bostad

Industri eller annan verksamhet

Offentlig byggnad

Centrumkarta Sundsvall

Albäcksgatan C 4
Allégatan E 1
Apelgränd C 5
Arthur Enbergs väg A 6
Baldersvägen D 1
Baldersvägen D 2
Bankgatan D 3
Barkriggsvägen E 2
Bergfotsvägen C 2
Bergsgatan B 4
Bergsgatan C 4
Bergsgränd B 4
Bjälkvägen E 2
Björkgränd C 5
Björneborgsgatan E 5
Bladgränd D 4
Bleckslagaregatan B 4
Branta vägen B 5
Bredgränd E 1
Brogränd A 5
Bryggaregatan A 2
Brädgatan E 6
Byggmästargatan B 5
Centralgatan C 3

Dalgatan A 3
Dalgatan A 4
Ekorrstigen B 6
Ekorrstigen B 6
Erstagatan C 4
Esplanaden C 4
Esplanaden D 3
Europaväg 4 E 2
Fagerdalsgatan A 4
Floragatan C 3
Fredriksbergsgatan E 2
Fredsgatan C 4
Fredsgatan C 5
Fridhemsgatan D 5
Furubacken E 6
Fågelgränd B 4
Fänriksgatan D 5
Gaffelbyvägen D 1
Granmodalsgatan D 6
Granvägen B 5
Grevegatan E 5
Grevensbacksgatan D 6
Gränsgatan C 5
Gränsgatan D 6

Grönborgsgatan A 3
Gustav Adolfs vägen D 1
Hagavägen E 1
Hamngatan D 3
Hamnplan D 3
Hantverkargatan B 5
Heffnersvägen E 2
Hjortgatan B 4
Holmgatan A 2
Hovrättsgatan B 3
Högbergsgatan B 4
Idrottsstigen B 6
Jakobsdalsgatan E 5
Jägargatan B 4
Kaptensgatan D 5
Karlsbergsvägen B 6
Kassörsgränd E 1
Klockgjutaregatan B 4
Kolonigatan B 5
Kolvägen E 4
Krejaregatan  E 2
Kristinavägen D 1
Krokgatan D 5
Kungsvägen D 1

Kungsvägen D 1
Kvarngatan A 3
Kyrkogatan D 3
Kyrkogatan C 3
Källargränd D 6
Köpmangatan C 4
Köpmangatan D 4
Landsvägsallén E 4
Ljungbacken E 6
Lotsgatan E 1
Ludvigsbergsvägen B 2
Luftvärnsvägen D 6
Löjtnantsgatan D 5
Majorsgatan D 5
Målaregatan B 2
Neptunigatan C 5
Norra Järnvägsgatan B 3
Norra Järnvägsvägen C 4
Norrlidsgatan D 2
Norrmalmsbron D 3
Norrmalmsgatan C 2
Nybrogatan D 3
Nybrogatan D 4
Nybrogatan D 5

Nygatan C 5
Odengatan E 1
Oscarsgatan B 4
Parkgatan D 4
Parkgatan D 5
Paviljongvägen B 6
Pilgränd C 5
Poppelgränd C 5
Puckelbron C 3
Rebetskygatan E 6
Regementsvägen D 6
Rektorsgatan B 3
Repslagarevägen B 2
Ringvägen A 5
Rosenborgsgatan D 5
Rubinvägen A 5
Rådhusgatan C 3
Rådhusgatan D 3
Rörgatan A 5
Sidsjövägen A 3
Sidsjövägen A 6
Sjögatan D 3
Skepparegatan C 3
Skogsgatan E 6

Skolgatan D 5
Skolhusallén C 3
Skonaregatan E 2
Skönsbergsvägen D 2
Slutgatan A 4
Slöjdgatan C 2
Smaragdvägen B 5
Smedgatan C 2
Snickaregatan B 4
Solgatan E 5
Stengränd C 5
Stenhammargatan C 5
Storbron C 3
Storgatan B 3
Storgatan D 3
Strandgatan D 3
Stuggränd D 6
Stuvarvägen D 4
Sveavägen A 4
Sveavägen A 4
Sveavägen A 5
Sågbyggargatan A 5
Södergränd A 5
Södermalmsgatan C 5

Södermalmsgatan C 5
Södra Allén B 5
Södra Järnvägsgatan A 3
Södra Järnvägsgatan B 4
Södra Järnvägsgatan C 4
Södra Tjärngatan B 3
Tallrotsgatan E 1
Tegelbruksgatan A 5
Thulebron C 3
Thulegatan C 5
Thulegatan C 3
Thulegatan C 4
Tivolibron D 3
Tivolivägen C 2
Tivolivägen E 1
Tomtegränd E 1
Torggatan C 3
Trädgårdsgatan C 3
Trädgårdsgatan D 4
Tullgatan D 3
Tullgränd E 1
Tvärgränd D 6
Universitetsallén B 2
Urvädersgatan C 3

Wallerstedtsgatan E 1
Vallgatan E 5
Varvsgränd C 3
Verkmästargatan B 5
Vidarstigen C 6
Widesbron A 3
Villagatan B 2
Vintergatan E 6
Vretgränd B 5
Västergatan E 1
Västergatan E 2
Västra Allén B 3
Västra Långgatan B 4
Växthusstigen A 6
Ågatan B 3
Åkersviksgatan B 3
Örnsköldsallén B 4
Östermalmsgatan E 6
Östra Långgatan C 4
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Vi delar både  
GLÄDJE och SORG med dig

Svenska kyrkan är rummet för de stora livshändelserna som tvinnar en tråd av kristna värderingar  
genom våra liv. Men vi finns också i din vardag. Hos oss hittar du många platser att mötas på.  

Öppen förskola, barngrupper, körer, konserter och olika dagträffar för vuxna är bara ett litet axplock.

VÄLKOMMEN TILL DIN FÖRSAMLING! 

Alnö församling 
060-55 36 50
Raholmsvägen 9, Alnö 
www.svenskakyrkan.se/alno

Borgsjö-Haverö församling 
0690-124 55
Bankgatan 3, Ånge 
www.svenskakyrkan.se/ange

Hässjö, Ljustorp och  
Tynderö församlingar 
060-408 20
Bäckgatan 1, Söråker
www.svenskakyrkan.se/hassjo

Indal, Sättna, Liden och 
Holms församlingar 
060-910 09 
Viljansvägen 19, Kovland 
www.svenskakyrkan.se/ 
indalenspastorat 

Njurunda församling 
060-66 32 30
Box 6, Njurunda 
www.svenskakyrkan.se/njurunda 

Sundsvalls församling 
060-531 01 00 
Floragatan 4, Sundsvall 
www.svenskakyrkan.se/sundsvall

Selångers församling 
060-56 35 75
Kungsnäs 158, Sundsvall 
www.svenskakyrkan.se/selanger

Sköns församling 
060-52 67 30
Box 71, Sundsbruk 
www.svenskakyrkan.se/skon

Stöde församling 
0691-66 14 40
Edsta 210, Stöde 
www.svenskakyrkan.se/stode

Torps församling 
0691-368 00
Fränstavägen 299, Fränsta 
www.svenskakyrkan.se/torp

Timrå församling 
060-57 28 90 
Prästgatan 1, Timrå 
www.svenskakyrkan.se/timra

Tuna-Attmars församling 
060-53 54 30
Rännövägen 5, Matfors 
www.svenskakyrkan.se/tuna-
attmar



Tillsammans formar 
vi en attraktiv och 
levande stad för 
människor att bo, 
besöka och verka i.
VårT SundSVall formaS Varje dag

Vi jobbar för förnyelse, hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft. Vi erbjuder 
trygghet och livsmiljö i toppklass och siktar på att Sundsvall ska ha fler än 
100 000 invånare år 2021. Vi växer och ger dig möjligheter att växa med oss. 
Välkommen till Sundsvall. Läs mer på www.sundsvall.se


