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Unga bjuder in unga till julafton i RissneUnga bjuder in unga till julafton i Rissne
Sundbybergs stad rekryterar tio Rissneambassadörer som ska arbeta med att stärka den sociala gemenskapen bland
ungdomar i bostadsområdet. Deras första projekt är att arrangera och bjuda in ungdomar till ett alternativt julfirande.

Sex ungdomar i Rissne har blivit anställda som Rissneambassadörer under december och ytterligare fyra ungdomar anställs i
januari 2015. Syftet med deras arbete är att stärka gemenskapen i Rissne och genom att anställa arbetslösa ungdomar så ökar
också deras möjligheter till nya efterföljande jobb.
– Utmärkande för vårt arbete i Rissne är att det är ungdomar som är engagerade och som arbetar med ungdomarna i
området, säger Sundbybergs stads projektledare Jennifer Jerez.

Julafton i regi av ungdomar
Rissneambassadörernas första projekt är att arrangera och bjuda in ungdomar att fira julafton i Rissne. Ambassadörerna
vänder sig framför allt till ungdomar som vill och behöver ha en plats att vara på under julafton. Det är också en möjlighet för
intresserade ungdomar som av religiösa skäl kanske inte upplevt ett traditionellt svenskt julfirande.

Startade med medborgdialog 
Under våren 2014 genomfördes en medborgardialog i Rissne där över 750 personer bidrog med sammanlagt 1 130 förslag
om hur Rissne skulle kunna bli en bättre plats att bo och vara på. Utifrån alla förslag tog Sundbybergs stad fram ett 10-
punktsprogram med konkreta åtgärder. Rissneambassadörer är ett av förslagen. Ambassadörerna ska arbeta med sociala
aktiviter, uppsökande arbete, dialogmöten samt söka bidrag för projekt och ansvara för budget.

För mer information, kontakta:

Jennifer   Jerez, projektledare   Kultur och fritid, 08-706 86 12, 0700-87 60 43 jennifer.jerez@sundbyberg.se

Jonas   Nygren (S), kommunstyrelsens   ordförande, 08-706 80 70, jonas.nygren@sundbyvberg.se

Fredrik   Richard, pressansvarig,   08-706 85 75, 070-333 98 30 fredrik.richard@sundbyberg.se

Sundbybergs stad – till ytan Sveriges minsta kommun, samtidigt en av de snabbast växande med över 43 000 invånare. Med närhet till Stockholm city,
grönområden, flygplatser och en stadskärna med alla allmänna kommunikationer, har ”Sumpan” mycket att erbjuda. Sundbybergs stad är utsedd till årets
tillväxtkommun 2014. Välkommen till staden där den är som bäst!


