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Sara Kukka-Salam 
Kommunstyrelsens ordförande

Efter höstens val är nu Solna stads nya majoritet på plats. Social- 
demokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet styr 
tillsammans de kommande fyra åren. 

En kommun styrs ungefär som Sverige, men med ett kommunfullmäktige och en 
kommunstyrelse istället för riksdag och regering. Solnaborna röstar i kommunvalet  
på representanter till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är som Solnas riksdag. Här bestämmer politiker om stadens 
budget, övergripande planer, mål för framtiden och vilka politiker som ska sitta  
i kommunstyrelsen och stadens nämnder. De styrande partierna har idag 33 av de 
totalt 61 platserna i kommunfullmäktige, vilket ger dem majoritet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är som Solnas regering. Här leds det arbete som kommun- 
fullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att 
stadens nämnder och förvaltningar ger god service till Solnaborna. De ska också 
leda kommunens arbete i en eventuell kris. Kommunstyrelsens ordförande den 
kommande mandatperioden är Sara Kukka-Salam (S). 

Nämnderna
Solna har utöver kommunstyrelsen 12 olika nämnder med skilda ansvarsområden. 
Nämnderna ansvarar för att leda hela eller delar av arbetet som utförs av förvalt-
ningarna i Solna stad.

Så styrs Solna

Sara Kukka-Salam (S) 
Kommunstyrelsens ordförande
Ålder: 33 år
Bor: Västra skogen  

Smultronställe i Solna
Huvudsta strand. Här finns, 
förutom den vackra naturen, 
något för alla åldrar att njuta 
av: 4H-gård, badbryggor och 
fik. Jag är uppvuxen i Huvudsta 
och har många fina minnen 
från stranden. 

Victoria Johansson (MP)
Miljö- och hälsoskydds- 
nämndens ordförande 
Ålder: 32 år
Bor: Huvudsta  
 
Smultronställe i Solna
Strandpromenaden längs 
Huvudsta strand. Det är 
väldigt vackert med naturen 
och oavsett tid på året är det 
alltid många Solnabor ute och 
njuter av omgivningarna.

Martin Karlsson (C) 
Omvårdnadsnämndens 
ordförande 
Ålder: 39 år
Bor: Huvudsta  

Smultronställe i Solna
Portvaktarstugans våffelcafé  
i Filmstaden. Det är ett 
fantastiskt mysigt café i 
gammal stil med stadsdelens 
historia sittandes på och  
i väggarna.

Sandra Lindström (V) 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande 
Ålder: 31 år
Bor: Hagalund 

Smultronställe i Solna
Hagaparken. Där joggar jag 
gärna och går långpromenader  
med mina hundar.

Här är den nya koalitionen

Tack för förtroendet! Det är en ära att få 
leda Solna. Jag älskar Solna. Jag är född 
och uppvuxen här och bor med min man 
och våra barn i Huvudsta. Jag är ekonom 
från Handelshögskolan i Stockholm. Jag 
har suttit i kommunfullmäktige sedan 
2010. Att alla barn ska få jämlika förutsätt-
ningar att lyckas i livet har varit ledorden  
i mitt samhällsengagemang. 

Min vision är att Solna ska vara en 
barnvänlig, hållbar kommun med ett 
starkt näringsliv. Skolorna ska ha hög 
lärartäthet och elever ges stöd att klara 
skolan. Det ska vara lätt att leva klimat- 
smart och det ska aldrig vara långt till 
laddstolpen eller lånecykeln. Vi ska bygga 
fler hyresrätter så att unga kan flytta 
hemifrån. Det lokala äldreboendet ska 
vara ett hem att längta till på äldre dagar. 
Solna ska vara en stad för alla.  

Det råder tuffa ekonomiska tider i 
Sverige. Det påverkar även Solna. Det 
kommer krävas effektiviseringar i kommu-
nens verksamhet. Som ekonom vet jag hur 
viktigt det är att hushålla med resurser 
och jag är redo att göra nödvändiga 
prioriteringar. Men jag vill slå fast att 
Solnas barn inte ska betala priset för 
krisen. Att satsa på barnen är en investe-
ring för framtiden. I kommunens budget 
för 2023 görs stora satsningar på skola och 
förskola. Skolpengen höjs, riktmärket för 
klasstorlekarna minskar från 30 till 25 
elever per klass i grundskolan och 
personaltätheten höjs i förskolan. Dessa 
satsningar är efterlängtade av många.

Med önskan om en god jul!

Val- 
nämnden

Över- 
förmyndar-
nämnden

Byggnads-
nämnden

Miljö- och 
hälsoskydds-

nämnden

Tekniska 
nämnden

Skol- 
nämnden

Förskole- 
nämnden

Kultur-  
och fritids- 
nämnden

Kompetens-
nämnden

Omvårdnads-
nämnden

Social- 
nämnden

Familjerätts-
nämnden
Gemensam för  

Solna, Sundbyberg 
och Ekerö.

Stadslednings- 
förvaltningen

Tekniska  
förvalt- 
ningen

Förvaltningen för 
arbetsmarknad, 
kultur och fritid

Omvårdnads-  
förvaltningen

Miljö- och  
byggnads- 

förvaltningen

Barn- och  
utbildnings- 
förvaltningen

Social- 
förvaltningen

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige



4 | SOLNANYTT NUMMER 4 | 2022 SOLNANYTT NUMMER 4 | 2022 | 5 

Arbetet med utbyggnaden av den nya tunnelbanelinjen  
från Odenplan till Arenastaden – Gula linjen – pågår för fullt. 
Mycket arbete läggs på att skapa en trivsam miljö för 
resenärerna.    

De nya stationerna längs med Gula linjen blir Hagastaden, Södra 
Hagalund och Arenastaden. Vid Odenplan fortsätter tåget söderut  
på Gröna linjens spår. Restiden beräknas bli cirka sju minuter från 
Arenastaden till Odenplan.  

Malin Harders, projektchef för Nya tunnelbanan, har varit med  
ända sedan 2014, då Stockholmsförhandlingens överenskommelse  
om att bygga ny tunnelbana kom till. Inom projektledningen för den 
utbyggda tunnelbanan arbetar ett 60-tal medarbetare. Gula linjen 
beräknas stå färdig 2028.

Vad har varit roligast hittills med byggandet av Gula linjen?  
– Det roligaste är nog att jag varit med från början – det streck på en 
karta som låg till grund för Gula linjen har knådats ordentligt och vi 
bygger nu för fullt. Något annat jag gärna lyfter fram är att stationerna 
kommer att vara så trevliga och vackra med sin konst när vi väl är 
färdiga, svarar Malin Harders.

Det är stort fokus på att skapa en trivsam miljö för resenärerna. 
Konsten är en viktig del och den fyller flera funktioner. Den bidrar dels 
till tillgänglighet och trygghet, dels till att skapa en minnesvärd miljö. 
Både för dem som reser varje dag och för dem som är på tillfälligt besök 
i tunnelbanan. Konstnärerna har jobbat tätt tillsammans med arkitekter 
och ingenjörer för att konsten ska bli en integrerad del av stationerna.

När byggdes tunnelbanan ut senast i Stockholm? 
– Den senaste stationen som byggdes i Stockholms tunnelbana är 
Skarpnäck. Den byggdes 1994 och innan dess var det Blå linjen som 
byggdes ut på 70-talet och 80-talet, bland annat till Solna.

Vad är viktigt att tänka på när man bygger ut tunnelbanesystem? 
– Bland annat så är det viktigt att vi får en bra övergång mellan 
gammalt och nytt. Det ska kännas att vi har byggt något nytt och 
fräscht, men resenärerna ska även känna att det hänger ihop med det 
gamla på ett bra sätt. En hel del tekniska krav har ändrats med åren, 
det är ju trots allt cirka 80 år sedan de första stationerna på Gröna 
linjen byggdes. Vi behöver till exempel tänka på tillgänglighet på ett 
helt annat sätt, men å andra sidan har vi det med oss från början och 
behöver inte lägga till det efteråt.

Mer information om projektet hittar du på nyatunnelbanan.se Malin Harders är projektchef för Nya tunnelbanan.

”Det nya och gamla 
ska hänga ihop på 
ett bra sätt”

Station Hagastaden.

Station Södra Hagalund.

Station Arenastaden. Visionsbild: Region Stockholm/White Arkitekter

Visionsbild: Region Stockholm/White Arkitekter

Visionsbild: Region Stockholm/White Arkitekter

Foto: Region Stockholm

Välkommen till 
jobbfabriken!
Är du upp till 25 år och letar efter ett 
arbete eller vill börja studera? Då är 
du välkommen till Jobbfabriken för 
att få hjälp vidare.

På Jobbfabriken träffar du erfarna 
coacher och studievägledare med  
kontakter i näringslivet som är 
experter på att hitta möjligheterna  
för just dig. Det kan vara hjälp med 
kontakter till ett jobb, en praktik-
plats, val av studier eller andra tips.

 
Drop-in på måndagar
Den första måndagen varje månad är 
det drop-in klockan 14.00–16.00 på 
biblioteket i Solna centrum. Övriga 
måndagar är det drop-in klockan 
14.00–16.00 på Jobbfabriken, 
Hagalundsgatan 38.

Läs mer på solna.se/jobbfabriken 
och följ oss gärna på Instagram  
@jobbfabriken

Barnen i fokus i  
budgeten för 2023
Skolpengen höjs i nästa års budget 
och förskolan får mer pengar för att 
minska barngrupper och öka perso- 
naltäthet. Skatten höjs med 25 öre. 
 
I november beslutade kommunfullmäktige 
om stadens budget för 2023 och flera 
satsningar görs i den nya budgeten.

 
Mer pengar till förskola och skola
Skolnämnden får 40 miljoner kronor, som 
bland annat kommer att gå till en höjd 
skolpeng. Budgeten innehåller också 
ökade resurser till barn i behov av särskilt 
stöd, genom ökade resurser för stadens 
elever i resursskolor. Förskolorna får ökade 
anslag för att kunna minska barngrupper-
nas storlek och öka personaltätheten. Upp- 
rustning av förskolegårdar får extra medel 
och möjligheten till stöd för barn i förskole- 
ålder med särskilda behov ses över.

Samtidigt höjs kommunalskatten med 
25 öre till 17,37 kr per intjänad hundralapp. 
Höjningen används i första hand för att 
finansiera satsningarna i förskola och skola.

Solceller och cykelsatsningar
Budgeten innehåller också satsningar på 
stadens hållbarhetsarbete. Stadens cykel- 
plan får en utökad budget från 19 miljoner 
till 25 miljoner kronor för att bygga fler 
cykelbanor. 

Tre miljoner kronor går till planteringar 
av träd i stadsmiljön, och två miljoner 
kronor till att säkerställa vattenkvaliteten  
i staden. Dessutom utreds möjligheten att 
bygga solceller på stadens fastigheter. 
Ytterligare fem miljoner kronor ska gå till 
energieffektivisering.

Även det lokala föreningslivet ska 
stärkas. Kultur- och fritidsnämnden får  
medel för att bland annat öka det lokala 
aktivitetsstödet samt sänka avgifterna till 
Kulturskolan med 150 kronor per termin. 
Dessutom går fem miljoner kronor till att 
rusta upp stadens idrottsplatser.

Vill du veta mer? På solna.se/budget 
kan du ta del av Solna stads verksamhets-
plan och budget.

Har du frågor är du varmt 
välkommen att kontakta oss:

Mejl: jobbfabriken@solna.se
Adress: Hagalundsgatan 38
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Fler aktiviteter i  
simhallen till våren
Sedan invigningen i september har många Solnabor besökt Solnas nya 
simhall. Här kan du motionssimma, träna vattengympa och ta med din 
bebis på babysim. Under våren planeras det för fler aktiviteter.   

Solnas nya simhall ligger vid Ulriksdals idrottsplats i Ritorp, nära ishallarna vid 
Kolonnvägen. Sedan invigningen i höstas har hallen snittat över 200 besökare per dag. 

– Det är många som verkar uppskatta den nya bassängen, det märker vi på den 
återkoppling vi får. Och det är en härlig stämning i simhallen, säger Katarina Påhlman, 
chef på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 

Bland aktiviteterna i simhallen finns bland annat babysim och kurser i crawl. Baby- 
simgrupperna utökas under våren till över 20 grupper i veckan, från dagens sex grupper. 
Till våren öppnar simhallen också upp för kurser i minisim (simträning för barn från 
två år och uppåt). Även det lokala simsällskapet SS04 har startat upp sin verksamhet 
med fullbokade pass i simundervisning och i december kunde de hålla sin första 
ungdomstävling i den nya hallen.

Solna simhall passar utmärkt för ett besök under julledigheten – har du inte varit här 
så passa på. Nu är det dessutom lättare att parkera, med cirka 70 nya cykelparkeringar 
och 60 bilparkeringar i anslutning till simhallen. Läs mer på solnasimhall.se

Elever får hjälpa till 
med rastaktiviteter
Råsunda skola är numera en trivselskola. Det innebär att elever utbildas 
till trivselledare och får ansvar för att hålla i rastaktiviteter för andra 
elever. Syftet är att få till tryggare raster.

Tanken med trivselledare föddes när Råsunda skola funderade på hur rasterna kunde  
bli mer meningsfulla med ökad gemenskap och trygghet. Skolan gick då med i Trivsel-
programmet, som utbildar elever i årskurs 3–9 till att bli trivselledare på sina skolor.  
För att bli trivselledare måste man också bli nominerad av sina klasskamrater. På Råsunda 
skola utbildades de första eleverna i september i år. 

På utbildningen får eleverna lära sig en mängd olika rastaktiviteter. Utöver det får de 
lära sig hur man kan dela in lag på olika sätt och vad man ska tänka på när man håller  
i en lek på rasten. Framför allt får eleverna viktig kunskap om hur man agerar som en 
förebild och positiv ledare för sina kompisar. 

Korridorerna på Råsunda skola pryds av scheman där eleverna kan se tid, dag och 
plats för alla rastaktiviteter. Trivselledarna, iklädda orangea västar med ”TL” på ryggen, 
får tid på sig att förbereda aktiviteterna i förväg. Självklart finns vuxna på skolan 
närvarande för att hjälpa till och se om något behöver förbättras. 

– Upplägget med trivselledare har hittills varit uppskattat av både eleverna och 
personalen. Vi är stolta över att kalla oss för en trivselskola, säger Caroline Saliba, 
pedagog och ansvarig för trivselledare på Råsunda skola.

Under vintern kommer energi- 
situationen i Sverige och 
Europa vara som mest an-
strängd. Genom att minska vår 
elanvändning kan vi tillsam-
mans göra skillnad, både för 
oss själva och för andra  
människor.

En minskad energianvändning ger 
flera effekter. Minskad efterfrågan på 
el kan trycka priserna nedåt och risken 
minskar för att elnätet överbelastas 
under vintermånaderna. Använder vi 
mindre el kan vi även exportera till 
våra grannländer. Det kan minska 
behovet av fossilproducerad el på 
kontinenten – vilket även är bra för 
miljön.

Tips för minskad elanvändning * 
• Använd el vid rätt tid på dygnet. 

Mitt på dagen, sent på kvällen och 
på helgen är bäst. 

• Sänk värmen inomhus, särskilt om 
du har elvärme. Att sänka tempera-
turen med en grad minskar energi- 
användningen med ungefär fem 
procent.  

• Se till att dina fönster och dörrar är 
tätade, så att inte värmen läcker ut. 

• Använd mindre varmvatten, till 
exempel genom kortare duschar 
och fyllda tvätt- och diskmaskiner. 

• Stäng av apparater och släck 
lamporna när du lämnar rummet 
eller hemmet. 

*Källa: Energimyndigheten

Vad gör Solna stad? 
Solna stad har under hösten genom-
fört ett stadsövergripande arbete med 
att kartlägga energianvändningen i 
staden. Nu ser staden över var det är 
möjligt att spara el.  
 
Läs mer på solna.se/sparael

Så hjälps vi åt 
att spara el 

Den 4 januari öppnar kurs- 
katalogen till vårens kurser på 
Solna kulturskola. Kurser i 
musik, teater, media, bild och 
form – här finns något för alla.

Sedan 1993 har Solna kulturskola 
varit en plats för barn och unga att få 
utlopp för skapande och talang. Här 
finns möjlighet att testa på allt från 
dans, sång och teater till speldesign, 
filmskådespeleri och fotografi. 

– Det finns ett stort utbud av 
spännande kurser hos oss. Kurser  
i dans och olika musikinstrument 
lockar väldigt många. Oavsett vad 
man är intresserad av kan alla hitta 
något där de får utlopp för sin talang 
och kreativitet, säger Therese Nelson, 
biträdande rektor på skolan.

Låter det intressant? Anteckna den 
4 januari klockan 12.00 i din 
kalender. Då öppnar nämligen möjlig- 
heten att anmäla sig till vårens kurser!

Hitta mer information och anmäl 
dig på solna.se/kulturskolan
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Boka din kurs 
på Solna  
kulturskola 
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En sopsugsanläggning är ett underjordiskt system som transporterar 
sopor från ett sopsugsinkast till en terminal. Sopsugsinkasten består 
av cylinderformade stationer som står ovanför marken. Varje inkasts- 
punkt hanterar olika typer av avfall, till exempel restavfall, tidningar 
eller matavfall. 

Soporna lagras i en ventil i inkastet. Den öppnas ungefär två 
gånger per dag för att transportera avfallet vidare. Då åker avfallet 
vidare i ett ledningsnät under marken. Avfallet tar sig genom led-
ningsnätet med hjälp av fläktar i terminalbyggnaden. Terminalbyggna-
den är avfallets slutstation. Där lagras det i väntan på transport till 
återvinning, förbränning eller annan behandling.

Viktiga delar  
av Solnavägen 
klara i sommar
Arbetet med att förvandla Solna- 
vägen till en levande stadsgata 
fortsätter. Under hösten har nya 
gång- och cykelbanor färdigställts 
och till sommaren kommer det att 
planteras träd i refugen mellan 
körbanorna.    

Den tre kilometer långa Solnavägen – 
från Råsundavägen i norr till Torsplan i 
Stockholms innerstad i söder håller på att 
göras om till boulevard med fokus på 
gående, cyklister och smart kollektivtrafik. 
Men arbetet som pågår på Solnavägen 
handlar också om att förbereda hela 
området inför utbyggnaden av tunnel- 
banan som kommer om några år.

– Innan vi bygger själva vägen måste vi 
fixa en massa saker under mark. Vi bygger 
till exempel ut kapaciteten för dagvatten-
hantering och vissa ledningar för att möta 
framtidens behov, säger Oskar Svanström, 
projektledare i Solna stad.

Mellan Sundbybergsvägen och 
Industrivägen har det under våren och 
sommaren schaktats och grävts cirka sju 
meter ner i marken, där de olika ledning-
arna nu har lagts på plats. Det handlar 
om ledningar för dricksvatten och 
avloppsvatten, dagvattenhantering som 
kan leda bort regnvatten samt ledningar 
för bredband och el. Därefter har vägen 
asfalterats.

– Under hösten har nya gång-, cykel- 
och körbanor på ena sidan av vägen 
öppnats för trafik och vi jobbar vidare 
med andra sidan av vägen under vintern. 
Här ska ledningar för el, bredband, fjärr- 
värme, fjärrkyla och dagvatten byggas in. 
Lagom till sommaren planterar vi träd  
i refugen mellan kör- 
banorna, säger Oskar.

Ny sopsug i Huvudsta
Under hösten påbörjades arbetet med en modern och effektiv sopsugs-
anläggning i Huvudsta. Den nya anläggningen ska underlätta avfallshan-
teringen och ge fler fastigheter i området möjlighet att ansluta sig. Den 
beräknas tas i drift i början av 2024, då den ersätter tidigare sopsug. 

Den befintliga sopsugsanläggningen invigdes när Jungfrudansen byggdes 1971. Nu 
behöver det byggas en modern och mer effektiv anläggning i området. Den nya anlägg-
ningen består av inkastpunkter, ledningar och en ny terminalbyggnad, dit soporna 
transporteras. Den nya terminalbyggnaden kommer att placeras vid den nedlagda 
påfartsrampen till Huvudstaleden, vid Storgatan.

Den nya sopsugsanläggningen ska kunna hantera tre sorters avfall: restavfall, 
matavfall och tidningar. Dagens anläggning kan bara hantera restavfall. 

– Stadsdelen är planerad utifrån att restavfall hanteras av en sopsugsanläggning. 
Genom att bygga en modern anläggning kan vi förhålla oss till det och samtidigt 
förenkla avfallshanteringen. Dessutom kan fler fastigheter ansluta sig, och då minskar 
också trafiken i området när färre hus behöver sophämtning, säger Åsa Kling, VA- och 
avfallschef på tekniska förvaltningen.

Alla fastigheter som är anslutna till dagens sopsugsanläggning kommer att kunna 
ansluta sig till den nya anläggningen. Därutöver ska kommande nyproduktioner i 
området anslutas.

Arbetet med den nya anläggningen
Arbetet är uppdelat på sju etapper och beräknas vara klart till slutet av 2023 eller början  
av 2024. Den första etappen påbörjades vid Jungfrudansen i början av oktober och 
fortsätter västerut på samma gata. I samband med arbetet påverkas olika vägsträckor.
Läs mer på solna.se/sopsug

Nya sjötröskeln till 
Råstasjön är färdig
En vandringsled med porlande vatten och växter har anlagts i anslut-
ning till Råstasjön. Nu kan fiskar och musslor fritt ta sig in i sjön.

Vid Råstasjöns utlopp fanns det tidigare ett betongdämme som hindrade fiskar och 
andra vattenlevande djur från att ta sig in i sjön. Med den nya sjötröskeln, byggd av 
stenar och sand, kan fiskar vandra hela vägen från Brunnsviken. 

– Med sjötröskeln förbättrar vi det ekologiska systemet i och runt Råstasjön, säger 
Martin Båth, projektledare på tekniska förvaltningen. 

I den nya flodbädden har staden planterat växter som ängsbräsma, blåsstarr, gul 
svärdslilja, fackelblomster, vattenpilört och blomvass. Sly har röjts och ängssådd med 
vilda blommor planterats runt omkring för att släppa in solen i området. I övrigt 
behåller platsen sin naturliga karaktär. 

Till våren kan besökare se fram emot ljudet av porlande vatten och fiskar som 
simmar upp i sjön. 

– Vi vet att det idag finns abborre, gädda, mört, sutare och ruda i Råstasjön. Med 
sjötröskeln på plats blir sjön nu ett viktigt lek- och uppväxtområde för Brunnsvikens 
fiskar, säger Linda Svensson, limnolog i Solna stad. 

Bild: Envac

Återvinn julgranen
Även i vinter kommer det ordnas med 
julgransinsamling. Granarna som 
lämnas in flisas och blir till fjärrvärme.  
Datum och platser för insamlingen 
hittar du på solna.se/julgran

Snö och halka
Många önskar en vit jul, men snön 
kan också ställa till det i trafiken. 
Staden arbetar hela tiden med att vid 
snöfall röja snabbt och effektivt, 
samtidigt som halkbekämpning är 
prioriterat. Uppdaterad information 
om vinterväghållning finns på  
solna.se/snorojning

Hjälp och stöd
Möjligheten till hjälp, stöd och 
rådgivning finns även under julens 
helgdagar. Solna stad samarbetar med 
andra myndigheter och organisationer, 
som komplement till egna insatser. 
Har du ett akut ärende kan du vända 
dig till Socialjouren Nordväst på 
telefon 010-444 05 00. Agera kvinno-
jour är en fristående ideell kvinnojour 
i Solna som du kan ringa 19.00–22.00 
på telefon 08-27 90 80. 
Läs mer på solna.se/jour

Tänk på brand- 
säkerheten
Vi är inne i en mysig tid med många 
tända ljus och brasor. Det innebär 
också att det är extra viktigt att tänka 
på brandsäkerheten. Brandvarnaren 
är en billig livräddare och en nöd- 
vändighet i alla hem. Mossa som 
dekoration i adventsljusstakar kan  
lätt fatta eld, så välj hellre ett annat 
material – och lämna aldrig levande 
ljus obevakade!
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Stjärnskott speglar 
Solnas film- och 
idrottshistoria
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Där Råsunda fotbollsstadion en gång låg breder i dag Solnas 
största konstverk ut sig. Sophie Totties Stjärnskott är ett verk 
som också utgör en stadsmiljö, ett levande torg i stadens 
hjärta, som varje dag fylls av liv och rörelse.

Stjärnskott är en del av gatustrukturen och platsens 
utformning. Mörka gatstenar bildar en fond för vita gatstenar 
som formar linjer, texter och mönster. På linjerna är ett antal 
klot placerade, på de mörka fälten flyter stjärnor omkring – är 
det kanske planeter som följer sina banor omgivna av stjärnor 
många ljusår bort? Eller är det fotbollar och löparbanor som 
ska minna om platsens idrottsliga historia och de fotbolls-
stjärnor som spelat här? Eller är det filmstjärnor som avses 
– Filmstaden i Råsunda ligger ju bara några stenkast bort?

Texterna i stenläggningen och på skyltarna inom verket ger 
stöd för alla dessa tolkningar. ”Pele 1958” syftar på VM-fina-
len i fotboll som avgjordes här, filmen ”Himlaspelet” spelades 
in i Filmstaden och stjärnbilder finns både i stenläggningen 
och på mässingsskyltar. Ett citat från halvguden Herkules, 
“As far as you can run while holding your breath”, binder 
också ihop Solnas och Råsundas roll i Stockholmsolympiaden 
1912 med det antika originalet. 

På torget finns också ett solur, ett uråldrigt sätt att mäta 
tidens gång – med en stav eller med sin egen kropp. Så blir 
Stjärnskott ett verk som till stor del är hugget i sten men som 
samtidigt speglar eviga rörelser – i tidens framåtskridande 
likaväl som i himlavalvens djup.

Solna har Stockholms läns bästa företagsklimat
Solna stad behåller sin förstaplats med Stockholms läns bästa före-
tagsklimat. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking av landets 
kommuner. Solna har toppat listan för bästa företagsklimat i Sverige 
13 gånger och har, för 15:e året i rad, varit topp tre i rankingen. 

I höstas presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga rankning av företagsklimatet i 
landets 290 kommuner. Solna har fortfarande bäst företagsklimat i Stockholms län 
och är tredje bästa företagarkommun i riket. 

– Det här är resultatet av hårt arbete med att skapa nära och bestående samarbeten 
med näringslivet. Vilket i sin tur leder till fler arbetstillfällen och en fortsatt hållbar 
tillväxt i staden, säger Evrim Erdal, näringslivschef i Solna stad.

Sedan 2002 har Svenskt Näringsliv gjort sin årliga ranking av företagsklimatet i 
landets kommuner. Rankingen baseras till två tredjedelar på företagens enkätsvar 
och till en tredjedel på statistiska faktorer.

– Jag vill gratulera Solna till ett fantastiskt resultat, för 15:e året i rad. Jag vet att 
Solna arbetar hängivet och proaktivt med näringslivet och att de goda resultaten 
bottnar i ett tydligt ledarskap både från politiken och kommunledningen. Det är 
glädjande att många år av hårt arbete med att få hela organisationen att arbeta för 
ett gott företagsklimat, ger resultat, säger Olle Karstorp, regionchef Svenskt 
Näringsliv. Läs mer om hela rankingen på foretagsklimat.se

Tips! Hitta fler av Solnas offentliga konst-
verk i appen Upptäck konsten från 
Stockholms läns museum.

Evrim Erdal är näringslivschef i Solna stad.

-

Årets företagare 2022
Vinnare av priset Årets företagare  
är Catrine Rudbäck Sageryd, 
grundare av företaget Mekina AB. 
Företaget reparerar elverktyg och 
strävar efter att skapa en mer 
hållbar bransch och möjliggöra 
för kunder att arbeta cirkulärt och 
uppnå sina miljömål.

Catrine Rudbäck Sageryd 
arbetar aktivt för att främja entre- 
prenörskap bland unga kvinnor 
och för en mer inkluderande 
arbetsplats där medarbetarnas 
erfarenheter tas tillvara. Hon 
bidrar även till integration av 
Solnas nya medborgare.

Årets CSR-pris 2022
Joanis Danos, entreprenör och 
ägare av bageriet Du Bon Pain, är 
vinnare av Årets CSR-pris. Han 
har visat ett stort samhällsenga-
gemang genom att ge Solnabor 
möjlighet att ta det första steget 
in i arbetslivet och få en chans att 
växa på arbetsplatsen. 

Joanis Danos är född och upp- 
vuxen i Solna. En multientrepre-
nör som brinner för företagande 
och samhällsutveckling och som 
har samverkat med staden under 
flera år. Det har resulterat i att 
många Solnabor, främst unga,  
har kommit i sysselsättning.

Årets unga affärsidé 2022
Vinnaren av priset Årets unga affärs- 
idé är Funki. De har tagit fram en 
uppsättning musikinstrument för 
personer med intellektuell funktions- 
nedsättning. Grundarna Maria Svahn 
och Josefine Hölling har genom ett 
genuint intresse för människor och 
smart nyttjande av innovativ teknik 
utvecklat produkten tillsammans 
med Dibber Rullens särskola som 
ligger i Hagalund.

Funki har gjort det möjligt för 
personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning att interagera, 
kommunicera och umgås med 
andra genom musiken.

Vinnaren av priset Årets företagare i Solna är korad. Priset delades ut på  
årets sista Frukostbricka, ett återkommande event som riktar sig till det  
lokala näringslivet och anordnas av Solna stad. Samtidigt avslöjades  
vinnarna av Årets unga affärsidé och Årets CSR-pris.

Här är årets företagare

uppleva och göra
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Följ gärna vår livesändning  
på webben:  
solna.se/webbsandning

Datum kan komma att ändras, för aktuell 
information se solna.se/sammanträden Solna stad fick ta emot priset Årets cykelprestation för 2022 av  

Region Stockholm för ”stora insatser för att förbättra förutsättningarna 
för regional cykling.”

Årets cykelprestation är en utmärkelse som Region Stockholm delar ut till en aktör 
som har utmärkt sig extra bra under året. Utnämningen görs utifrån en samlad 
bedömning av flera faktorer, bland annat utbyggnad och planering av regionala 
cykelstråk, cykelparkeringar, drift och underhåll samt cykelfrämjande aktiviteter.

– Det är glädjande och stimulerande att vårt arbete för ökad cykling blir 
uppmärksammat genom detta pris. Med stöd av vår cykelplan och tillhörande 
genomförandeprogram kommer vi fortsätta att förbättra cykelinfrastrukturen för 
såväl Solnabor som besökare och pendlingscyklister, säger David Nordin, stadsmiljö- 
chef i Solna stad.

Priset delades ut i Solna stadshus av regionrådet Gustav Hemming och  
motiveringen löd: 

”Utmärkelsen Årets cykelprestation 2022 går till Solna stad. Solna har under  
det gångna året gjort stora insatser för att förbättra förutsättningarna för regional 
cykling bland annat genom att bygga ut 4,3 kilometer av det regionala cykelväg- 
nätet. Bäst i länet! Solna har även en tydlig kurs framåt med sina totalt 13 kilometer 
beslutade åtgärder på regionala cykelstråk. Solna deltar med stort engagemang i 
samverkansarbetet för cykelutvecklingen i länet, bland annat genom den regionala  
cykelförhandlingen som syftar till att tillsammans med grannkommuner och  
Trafikverket snabba på utbyggnaden av regionala cykelstråk.”

Solna stad fick priset 
Årets cykelprestation

Vill du nå Solna stad?
Ring 08-746 10 00, gå in  
på solna.se/kontakt eller  
besök oss i stadshuset,  
Stadshusgången 2.

Besökstider:
Måndag – torsdag: 8.00 – 17.00
Fredag: 8.00 – 15.00

Telefontider:
Måndag – torsdag: 8.30 – 16.30
Fredag: 8.30 – 15.00

För julhelgernas öppettider se  
solna.se/oppettider

David Nordin, stadsmiljöchef i Solna, visar upp det fina priset.


