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Nu står vi mitt i hösten och skolor och
arbetsplatser har startat igång efter en
annorlunda vår och sommar. Det finns
fortsatt en oro och osäkerhet om hur Coronapandemin kommer att utvecklas. Vi har
därför valt att börja öppna upp stadens
verksamheter försiktigt under hösten för
att undvika bakslag. Syftet är fortsatt att
begränsa smittspridningen och skydda
äldre och andra riskgrupper.
Trots hanteringen av pandemin som
innebar stora påfrestningar för staden, är
det glädjande att kunna konstatera att verksamheterna uppvisar goda resultat. Inom
skolans område visar de första siffrorna att
kunskapsresultaten står sig i Solnas skolor.
Det visar sig till och med att behörigheten
till gymnasiet ökar. Även antalet sommarjobb ökade denna sommar. Totalt erbjöd
staden 358 sommarjobb till ungdomar i
Solna, varav hälften var ett resultat av en
fortsatt god samverkan med Solnaföretagen
och hälften tillkom i stadens verksamheter.

Både behörigheten till gymnasiet och
sommarjobben är viktiga vägar framåt för
att skapa förutsättningar för ungdomar att
komma vidare i studier och jobb.
Under hösten kommer staden fortsatt att
bevaka och ha beredskap för att bekämpa
pandemin, men också för att möta effekterna
av konjunkturförsämringen som har följt av
pandemin. Läget är tufft med varsel och
ökad arbetslöshet och staden behöver därför
intensifiera sitt arbete för att skapa förutsättningar för nya jobb och för att rusta
Solnaborna. Staden behöver också intensifiera sitt trygghetsarbete under hösten. Även
om ansvaret för polisen och rättsväsendet
åligger statsmakten, behöver vi från stadens
sida göra allt vad vi kan för att öka tryggheten i Solna.

Trevlig läsning!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Kunskapsresultaten
står sig i Solnas skolor

Sommarens upprustningar av skolor och
förskolor

Elevernas kunskapsresultat landar på ungefär samma nivå som förra
året. Det visar den preliminära betygsprognosen för Solnas skolor.
Det innebär att Solnas skolor har lyckats väl i arbetet och särskilt med
elever i årskurs 9 som ska gå vidare till gymnasiet, trots en vårtermin
påverkad av pandemin.
Solna stad tog 2018 fram en kunskapsstrategi med målet att förbättra
kunskapsresultaten och öka antalet elever med behörighet till gymnasiet.
– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra elevers kunskapsresultat. Det gör vi genom att utveckla undervisningen, stärka ledarskapet
och erbjuda kvalitativ kompetensutveckling till lärare och pedagoger.
Dessutom görs fler individuella uppföljningar än tidigare, för att fånga
upp och ge stöd till elever som riskerar att inte nå kunskapsresultaten,
säger Alessandra Wallman, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Under sommaren 2020 har det pågått en mängd
upprustningar av Solnas skolor. På Skytteholmsskolan
och Ekensbergsskolan har det handlat om ommålning
av klassrum, nya golv och byte till ny energisnål och
klimatsmart LED-belysning. Ulriksdalsskolan har
fått ny ventilation och nya klassrum och Solna
gymnasium har fått sitt tak renoverat.
Råsunda skolas gård har utrustats med ny lekutrustning – pingisbord, studsmattor, kingrutor,
bänkbord med tak, volträcken, fia med knuff-spelplan
och hoppa hage-rutor. Valet av lekutrustning har skett
tillsammans med eleverna som har fått önska vad de
helst vill ha på sin skolgård.
Det är inte bara skolorna som har rustats. Även
förskolorna har setts över. Juvelens förskola har
renoverats och byggts om för att skapa bra förutsättningar för att driva verksamhet i mindre barngrupper.
Råsundagårdens förskola har iordningställts för att
ta emot barn från Stråkets förskola i samband med
verksamhetsövergången som har skett i augusti.
Återställandet av Uddens ordinarie lokaler efter en
vattenskada pågår fortfarande för att förbereda för
återflytt under hösten.

Kunskapsresultat i Solnas skolor

Läsåret 18/19

Läsåret 19/20*

Meritvärde

236,3

235,6

Andel behöriga till
yrkesförberedande program

87,7

90,2

Andel elever godkända
i alla ämnen

77,92

76,47

* Den officiella statistiken för läsåret 2019/20 kommer senare i höst
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Nästa steg i utvecklingen av Överjärva gård
Överjärva gård ska vara en sammanhållen natur- och kulturmiljö, där
byggnaderna fylls med ett spännande
innehåll som både anknyter till
platsens historia och speglar samtiden. Gården ska utvecklas till
ett attraktivt besöksmål för alla
Solnabor, inte minst för närboende
i Nya Ulriksdal och Järvastaden.

Nu fortsätter arbetet med att förverkliga
den vision för utvecklingen av Överjärva
gård, som kommunstyrelsen beslutade om
för drygt två år sedan. Inriktningen för det
fortsatta arbetet godkändes av kommunstyrelsen den 15 juni 2020.
Verksamheter som anknyter
till gårdens historia
Utbudet av verksamheter och aktiviteter
på Överjärva gård ska utvecklas. Inriktningen är att utbudet ska anknyta till
gårdens historia, med till exempel
antikviteter, byggnadsvård och trädgård.
Även möjlighet till att etablera café,
restaurang och konferens ska undersökas.
Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i

uppdrag att arbeta med utvecklingen av
gården som kulturmiljö och besöksmål.
Förvaltningen ska också ansvara för
samordning av arrangemang och evenemang på gården. Potential finns även att
utveckla hästverksamheten, som komplement till övriga djur på gården.
– Med stadens vision för Överjärva gård
skapar vi ett attraktivt besöksmål med
verksamheter som utgår från viktiga kulturhistoriska värden, men också platsens
potential för lärande och upplevelser, säger
Katarina Påhlman, chef för förvaltningen
för arbetsmarknad, kultur och fritid i
Solna stad.
Samarbete med Solna naturskola
för barn och elever
Ambitionen är att Solna naturskola ska
vidareutvecklas på Överjärva gård, som
kunskapsresurs inom natur, miljö och
hållbar utveckling för barn och elever på
förskolor och skolor i Solna. Under våren
har samarbetet mellan staden och Solna
naturskola stärkts genom en ny fritidsverksamhet som etablerades utomhus – en
aktivitet som tillkom när naturskolans

kurser ställdes in till följd av coronapandemin. Nu ska samarbetet utvecklas för att
skapa ett ännu bättre komplement till
undervisningen.
Byggnader på Överjärva gård
Naturskolan och caféet fortsätter sin
verksamhet i Hästskostallet. Vinterträdgården, som även kallas det armeniska
kapellet, ska rustas upp. Magasinet och
Trädgårdsmästarbostaden kommer att
finnas kvar med befintliga hyresgäster. En
översyn av behov av åtgärder kommer att
genomföras för Gula villan, som finns kvar
som kompletterande byggnad. Ladugården
har vid två statusbesiktningar bedömts att
inte kunna återställas till ursprungligt
skick med rimliga investeringskostnader.
Ladugården kommer därför att rivas och
platsen iordningställas. Två av de så
kallade Rödingarna, som haft en tillfällig
placering i Nya Ulriksdal, ska placeras
permanent i anslutning till Överjärva
gård. Därefter påbörjas kultur- och
fritidsförvaltningens arbete med att fylla
byggnaderna med innehåll.

Foto: Anna Didriksson
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Hjälp till att
bromsa smittan!
Solna stad följer händelseutvecklingen kring
coronapandemin och är beredd att förstärka
insatserna om det behövs. Tillsammans med
övriga kommuner och myndigheter i Stockholms län följer staden Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Tillsammans kan vi
bromsa smittan!
Viktiga saker som alla kan göra:
• Stanna hemma även om du bara känner
dig lite förkyld.
• Håll en armlängds avstånd till andra
både inomhus och utomhus.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
• Res bara om du måste och undvik om
möjligt resor med kollektivtrafik, särskilt
i rusningstrafik.

Hela torget blir ett konstverk
i Råsundas nya stadsdel

• Om det är möjligt, gå, cykla eller använd
andra alternativa färdsätt.

Nu har arbetet påbörjats med gator och torg inom kvarteret Lagern, på
platsen där gamla Råsunda stadion låg. Den nya stadsdelen kommer
att innefatta omkring 700 nya bostäder och ett antal nya kontorslokaler.
Samtidigt läggs grunden för ett omfattande konstverk integrerat i gatustråk och torg: Stjärnskott, av konstnären Sophie Tottie.

• För personer i riskgrupper är det extra
viktigt att följa råden.

Ett av Sveriges största konstverk utomhus
Konstverket med titeln Stjärnskott är ett av de största konstverk som beställts för
utomhusmiljö i Sverige till ytan sett och omfattar över cirka 4 400 kvadratmeter.
Det består av ett antal ton mönsterlagda smågatstenar i olika stensorter med inlagda
texter och symboler – sammanlagt omkring 300 000 stenar. Dessutom ingår både
skulpturer och vattenkonst i form av fontäner och dammar. Konstverket börjar i
anslutning till Råsunda och sträcker sig över hela det nya torgstråket fram till Solna
centrum. Stjärnskott har beställts av Solna stad i samarbete med Fabege och Peab.
– De nya kvarteren i Råsunda kommer tillsammans med torget och gatustråken som bildar konstverket Stjärnskott, att utgöra en helt unik stadsmiljö
och bidra till en mer levande stadsdel, säger Ann-Christine Källeskog, plan- och
exploateringschef i Solna stad.

450 nya bostäder i
sydvästra Huvudsta

Om kvarteret Lagern i Råsunda
I mars 2012 antog Solna stad en ny detaljplan för kvarteret Lagern i Råsunda.
De nya kvarteren i stadsdelen kommer att innefatta cirka 700 lägenheter i
varierande våningshöjd samt ett antal nya kontorslokaler. Fabege och Peab
ansvarar var för sig för delar av utvecklingen av kvarteret Lagern som är ett
omfattande byggprojekt. Planområdet ligger mellan Råsunda och Solna
centrum. Bebyggelsestrukturen syftar till att koppla ihop de båda stadsdelarna
och förlänga befintliga gator och stråk genom området. Den nya bebyggelsen ska
vara framåtblickande och samtidigt knyta an till befintlig bebyggelse i Råsunda.
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• Besök inte platser med mycket folk och trängsel.
• Undvik att delta i större sociala sammanhang
som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

Ta del av aktuell information om stadens
verksamheter på solna.se/coronavirus

I slutet av sommaren fattade staden
beslut om att bygga nya lägenheter i
sydvästra Huvdsta. Det nya bostadskvarteret kommer att ha ett gynnsamt
läge med närhet till två tunnelbanestationer och tillgång till både grönområden och stränder.

Totalt handlar det om fyra nya bostadskvarter
med 450 lägenheter, tio LSS-lägenheter och
en ny förskola som kan ta emot cirka 70 barn.
Lokalerna i bottenvåningen ger möjlighet till
verksamheter och kommersiell service, som
bidrar till en mer levande stadsmiljö.
Det var den 31 augusti som kommunfullmäktige antog detaljplanen för del av
Huvudsta 3:1, som möjliggör de nya
bostäderna i Huvudsta.

Platssamverkan för ett tryggare Hagalund
Långsiktiga insatser och ökad lokal
närvaro ska bidra till ökad trygghet
i stadsdelen Hagalund i Solna. Det
är ambitionen med platssamverkan
Hagalund – ett initiativ som bygger
på en trygghetsanalys och kartläggning av stadsdelen.

Lokala bostadsföretag, Solna stad och
lokalpolis startar nu ett gemensamt initiativ
för att bidra till ett tryggare Hagalund.
Parterna har tecknat en avsiktsförklaring
för att inleda så kallad platssamverkan, som
framför allt bygger på långsiktiga insatser
och ökad lokal närvaro.
– Tillsammans med lokala krafter,
polisen och andra aktörer växlar vi nu
upp arbetet för positiv förändring och
ett tryggare Hagalund. Från stadens
sida har vi ett särskilt fokus på trygghet i
stadsmiljön, säger Marcus Qvennerstedt,
säkerhetschef i Solna stad.
Trygghetsanalys och kartläggning
Initiativet startade hösten 2018 med en
trygghetsanalys som genomfördes av
Stiftelsen Tryggare Sverige. I analysen
kartlades utmaningarna i Hagalund med
inriktning mot brott och otrygghet.

Foto: Lisa Wikstrand

Resultatet visade att det fanns ett antal
utmaningar att lösa som ligger till grund
för planeringen av kommande insatser.
Insatser inom fyra områden
Insatserna inom platssamverkan i Hagalund kommer att koncentreras till fyra
områden: helt, rent och snyggt, säkert och
tryggt, tillgänglighet samt offentlig miljö.
En konkret handlingsplan ska arbetas
fram med insatser inom varje område.
Exempel på aktiviteter kan vara regelbundna områdesvandringar, sociala

aktiviteter för boende, bättre renhållning
och tydligare ansvar mellan olika aktörer
med ett trygghetskontor som öppnar vid
Hagalunds centrum.
Aktörer i platssamverkan Hagalund
De parter som ingår i platssamverkan är
Signalisten, Rikshem, Solna stad, BRF
Hagalunden, lokalpolis och Hagalunds
samfällighetsförening. Stiftelsen Tryggare
Sverige bidrar med rådgivning och stöd i
det fortsatta arbetet.

Ny Pep Park i Arenastaden
I oktober öppnar Solnas andra Pep
Park – i Arenastaden. Syftet med
konceptet är att ge barn, ungdomar
och vuxna förutsättningar till rörelse
och motion, i en miljö som uppmuntrar till såväl lek som träning.

– Med Solnas andra Pep Park tillför vi
mer liv och rörelse till stadsdelen Arenastaden, och ger boende och besökare i alla
åldrar möjlighet till både lek och träning
i vardagen, året runt, säger Katarina
Påhlman, chef för förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid i Solna stad.
Aktiviteter för alla åldrar
Pep Parken i Arenastaden tar avstamp i
utmaningen att omvandla en asfalterad

yta till en plats som inspirerar till såväl
lek och rörelse som träning och vardagsmotion. Den nya parken kommer till
största delen att bestå av markmålningar
med pixelgrafik och perspektiv som skapar
lekfulla 3D-effekter och uppmuntrar till
aktiviteter för besökare i alla åldrar.
Om Pep Parkerna i Solna
Pep Parkerna i Solna är ett samarbete
mellan Solna stad, Fabege och Generation
Pep – en organisation initierad av Kronprinsessparet. Hösten 2019 invigdes den
första Pep Parken i Huvudsta, i närvaro
av Prins Daniel. Utöver Huvudsta och
Arenastaden planeras även en Pep Park
i Hagaparken.
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Upptäck konsten
Solnas många offentliga konstverk är
trevliga anhalter på vägen under
promenader och cykelturer.
I hjärtat av Råsunda hittar
du till exempel den nyligen
Stadsvandra
renoverade skulpturgruppen
i bildarkivet
Solglitter av Carl Milles.
Undrar du var Solnas
På solna.se/konst hittar
gatunamn kommer från?
du en karta över alla
Ibland finns svaret i
konstverken, samt
stadens digitala bildarkiv,
länk till appen
solna.se/bildarkiv. BrevUpptäck konsten.
duvegatan i Frösunda har
till exempel fått sitt namn
efter Signalregementets
duvor som
fanns
här.
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En stor del av Bergshamras dagvatten har
fram till nu runnit direkt ut i Brunnsviken.
Dagvatten är det regn- och smältvatten som
rinner ner i brunnar från till exempel tak,
gator och parkeringar. Det för med sig föroreningar som tungmetaller och andra miljögifter och bidrar till övergödning av sjön.

För att rena dagvattnet har staden anlagt
en dagvattendamm vid Pumphusvägen i
Bergshamra. Dammen renar det mesta av
Bergshamras dagvatten och kommer att
göra stor skillnad för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken.
I dammen står växter planterade som
hjälper till att rena vattnet. Växterna tar
upp näringsämnen och filtrerar och syresätter vattnet innan det släpps ut i sjön.
På dammens djupaste platser sjunker olika
föroreningar till botten. De samlas sedan
upp och tas om hand.

För att göra platsen tillgänglig och
attraktiv som rekreationsområde har staden
byggt en brygga och en ny gångbro över
utloppet.
Dagvattendammen förbättrar inte bara
Brunnsvikens vattenkvalitet utan bidrar
också tillsammans med våtmarken till att
stärka naturvärden och biologisk mångfald.
Sedan anläggningen blev klar har minst 46
fågelarter hittat till platsen. Tofsvipan har
häckat framgångsrikt i Solna för första
gången på närmare 40 år.

publika aktiviteter och lyfta platsens kulturhistoria. Andra sommarjobbare bidrog till
ökad trygghet vid stadens badplatser, där det
kunde finnas risk för trängsel under soliga
sommardagar. Vissa sommarjobbade som
utomhusmusikanter, medan andra ungdomar
genomförde inventeringar av parkbänkar eller
offentlig konst i stadsmiljön.

Trygghet, kultur och miljö
Ungdomar som sommarjobbade som kulturmiljövärdar fanns i somras ute i stadens många
kulturmiljöer. Där kunde de ge besökare
information och vägledning om platsen, men
också uppmuntra till att hålla rent, tipsa om

Samarbete med näringslivet
Drygt hälften av sommarjobben kunde
erbjudas på lokala företag runt om i Solna,
tack vare ett intensivt arbete tillsammans
med det lokala näringslivet.
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Du som vill hyra en parkeringsplats i Solna kan ställa dig i kö
hos bostadsstiftelsen Signalisten.
Signalisten har tagit över Solna
stads förhyrda parkeringar från
1 juli 2020. Du ställer dig i kö
genom att registrera dig på
Signalistens webbplats. Efter det
söker du sedan själv bland de
lediga p-platser som annonseras
på deras webbplats varje vecka.
Läs mer på www.signalisten.se

Filmstaden 100 år
Utomhusutställningen och modellen
över området kan fortfarande ses
i Filmstaden, som också erbjuder
både guidade och digitala rundvandringar. Läs mer på
filmstadenskultur.se
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I somras erbjöd staden 358 sommarjobb och feriepraktikplatser till ungdomar i Solna. Även om flera jobb utgick
på grund av pandemin, tillkom ännu fler
nya jobb. Hälften av jobben var inom
stadens verksamheter, och hälften var
ett resultat av god samverkan med
lokala företag.

Söker du
parkering?

En vandring
genom Råsunda
Så lyder rubriken
för Solna hembygdsförenings utställning på
Charlottenburgs gård nära
Solna Centrum. Läs mer om
hembygdsmuséet på hembygd.se/solna
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358 sommarjobb till Solnas unga
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Den nya dagvattendammen i Bergshamra blev klar i början av sommaren.
Dammen kommer att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken och bidrar
också till att stärka naturvärdena.

en

Ny dagvattendamm i Bergshamra

kt

Foto: Tero Niemi

Motion och
rörelse på dina villkor
En rask promenad eller cykeltur är nog så god motion. Dessutom finns det ett
fyrtiotal platser du kan stanna till på för att få ett extra träningspass – spela lite
boll, träna styrka och smidighet eller motionera på annat sätt. Pep Parken i
Arenastaden, käpphästpaddocken i Hagalund och frisbeegolfbanan i Bergshamra
tillhör de senaste tillskotten. Du hittar allihop på solna.se/spontanidrott

Detta är ett axplock av allt som händer i Solna.
Följ oss gärna på Facebook Kultur i Solna och Instagram solnakultur eller titta in på solna.se/kulturliv
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Hej!

Vill du nå Solna stad?
Ring 08-746 10 00, gå in
på solna.se/kontakt eller
besök oss i stadshuset,
Stadshusgången 2.
Stadshusets ordinarie öppettider:
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

8 – 17
8 – 17
8 – 17
8 – 17
8 – 15

Kommunfullmäktige
sammanträder
När: Måndag 26 oktober
Måndag 30 november
Tid:

Klockan 18.00

Var:

Kommunfullmäktigesalen i stadshuset

Med anledning av pandemin
uppmanar vi er att följa mötet
via livesändningen på webben:
solna.se/webbsandning
Datum kan komma att ändras,
se solna.se för aktuell information.

Sociala medier
Instagram: solna_stad
Facebook: cityofsolna
Twitter: @solnastad
LinkedIn: Solna stad
Informationstidning från Solna stad
Ansvarig utgivare Elin Berlin
Grafisk formgivare Veronica Malmkvist
Omslagsbild Veronica Gelland Boström
Tryck Tryckservice AB
Upplaga 44 000 exemplar

