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Invigning – Streetbasketplan i Rissne när tjejer
bestämmer                                                                                             

Ungdomar engagerar sig för att utveckla Rissne till ett tryggare och bättre bostadsområde. En upplyst rosa
streetbasketplan är en ny mötesplats som skapats av ett gäng tjejer. Den 20 september invigs planen med en
turnering. Landslagsspelaren Frida Eldebrink kommer att vara på plats.

Basketplanen är ett av resultaten från ett 10-punktsprogram som utvecklades i samband med en medborgardialog i Rissne
våren 2014. Syftet är att utveckla ett tryggare och bättre bostadsområde. Framför allt yngre tjejer i Rissne upplever att det
saknas naturliga mötesplatser som känns trygga och välkomnande. Några tjejer kom därför på en ny idé. En upplyst
basketplan med en läktare som också ska fungera som mötesplats. Namnet på planen blev Rosa pantern och linjerna rosa.

Streetbasketturnering
– Vi möter ett brinnande engagemang från tjejerna som är delaktiga i projektet. Från första idé om basketplan till att nu
tillsammans med oss genomföra en streetbasketturnering där ungdomar mellan 13 och 18 år kan delta, säger Jennifer Jerez
på kultur- och fritidsförvaltningen i Sundbybergs stad. En viktig utgångspunkt har varit trygghet och därför är även området
utanför planen belyst och omgivande buskage är beskuret.

Tid: lördag 20 september från kl. 13:00. Invigning med streetbasketturnering 13-18 år. Landslagsspelaren
Frida Eldebrink kommer att vara på plats och inviga planen tillsammans med barn och unga från området.

Plats: Rissne idrottsplats, Sundbyberg Hitta hit

Välkomna!

Bakgrund Rissnedialogen
I Rissnedialogen har delaktighet och inflytande, barn och ungas uppväxtvillkor, förutsättningar för fysiska aktiviteter och
trygghet varit utgångspunkter för arbetet. Totalt har 1130 förslag lämnats in från ungefär 750 personer. Läs mer här

För   mer information, kontakta:

Jennifer Jerez, projektledare kultur- och fritidsförvaltningen, 08-706 86 12, jennifer.jerez@sundbyberg.se

David Gerges, mobil fritidsledare, 08-706 86 11, david.gerges@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!


