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”Genom
samverkan
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attraktiv stad”
Pehr Granfalk, Kommun
styrelsens ordförande i
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Medföljer som bilaga i Dagens Industri maj 2018

Sveriges bästa
företagsklimat
För tionde året i rad intar Solna förstaplatsen i Svenskt Näringslivs årliga
ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Sid 6
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Firas stort på
nationaldagen i
Hagaparken.

Kort
om ...
•S
 olna är Sveriges arbetsplats
tätaste stad. Antalet förvärvs
arbetande är större än befolk
ningen.
• I Solna finns flera kunskaps
intensiva branscher, t ex ICT,
finans och försäkring, bygg,
livsmedel samt företagstjänster.
• I Solna finns ett starkt kluster
inom life science med ett stort
antal företag, som har behov av
närhet till Karolinska Institutet
och Nya Karolinska Solna.
• Solna har en starkt växande
besöksnäring, framför allt
som en följd av Friends Arena
och Mall of Scandinavia, men
också av nyetableringar av
hotell, restauranger och andra
upplevelsebaserade verksam
heter. Även redan välbesökta
Nationalstadsparken Haga
– Ulriksdal har fått ett kraftigt
uppsving.
• Solna är en av Sveriges mest
expansiva entreprenörsplat
ser med ett växande antal
företagsamma invånare och
nyregistrerade företag.
• Solna erbjuder ett varierat
utbud av lokaler i olika kollek
tivtrafiknära lägen.
• Solna har ett strategiskt läge
med närhet till Stockholms city
och goda förbindelser med
tunnelbana, tvärbana, bussar
och pendeltåg. Med tvärbanan
nås Bromma flygplats och med
pendeltåg Arlanda flygplats.
• Sedan år 2000 har Solnas
befolkning växt från 56 605
till dagens 79 707 invånare
(år 2017), vilket motsvarar
en ökning med cirka 40 pro
cent. Motsvarande ökning i
Stockholms län var 27 procent
och i landet 14 procent.
• Sedan år 2000 har antalet
arbetsplatser i Solna ökat med
50 procent. Idag finns närmare
90 000 arbetsplatser i Solna.

Foton: Solna stad

Solna –
företagsstaden

Solna växer som företagsstad. Redan idag arbetar 90 000 personer på drygt 10 000 arbetsställen i Solna.

Alla företagare och entreprenörer:

STORT TACK!
nder 2017 utsågs Solna till Sveriges företagsvän-

ligaste kommun för tionde året i rad. Det hade inte
varit möjligt utan ett gott samarbete med alla företagare och entreprenörer som verkar i staden. Jag
vill tacka för förtroendet och för alla goda samarbeten. Genom samverkan bygger vi en attraktiv stad där
människor och företag vill bo och verka.
Att jobba med företagsklimatet och främja tillväxt är viktigt för samhällsutvecklingen. Det bidrar till att skapa jobb
och bryta utanförskap samt till att säkra resurser till skola,
vård och omsorg. Att Solna har låg arbetslöshet och låga försörjningsstödskostnader visar att tio års arbete med företagsfrågor och arbetslinjen – vår Solnamodell – har varit framgångsrikt.
Vi vill fortsätta den inslagna vägen att

arbeta tillsammans för att staden ska
växa. Idag byggs sex nya stadsdelar i
Solna med en blandning av bostäder,
arbetsplatser och service. I söder växer
Solna ihop med Stockholm genom utvecklingen av Hagastaden och
Ingenting-området i Huvudsta. I norr
byggs Solna ihop med Sundbyberg genom utvecklingen av Järvastaden och
Nya Ulriksdal. I centrala Solna på-

går utvecklingen av Arenastaden och av området längs
Solnavägen.
Utvecklingen går också i infrastrukturens tecken och
främst genom utbyggnaden av den gula tunnelbanelinjen.
Den nya tunnelbanelinjen länkar samman Solnas två tillväxtområden Hagastaden och Arenastaden. Genom satsningen på
en nu tunnelbanestation i Hagalund skapas också förutsättningar för en stadsutveckling av området kring Solnavägen.
Det är viktigt med en god kollektivtrafikförsörjning för att
kunna möjliggöra nya arbetsplatser och bostäder.
Solna växer som företagsstad. Redan idag arbetar

90 000 personer på 10 000 arbetsställen i Solna. Inte minst
besöksnäringen växer kraftigt. Enligt en mätning av Resurs
har den turistekonomiska omsättningen i Solna ökat med
300 procent, från 1 mdr till 4 mdr under perioden 20122016. Samtidigt har sysselsättningen inom besöksnäringen
ökat med knappt 200 procent. Det saknar, med undantag för
IKEA:s etablering i Haparanda, motstycke i Sverige.
En stad utvecklas av alla aktörer som verkar i den. Det är
sedan länge utgångspunkten i Solna stads strategi för samarbete med näringslivet. För att Solna ska kunna möta framtida
utmaningar krävs ett fortsatt nära samarbete med företagen.
Den samverkan ser jag fram emot.

Återigen – Stort tack!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Foto: Solna stad

Vid frågor om innehållet kontakta:
Åsa Bergström, näringslivschef Solna stad
08-746 10 00
asa.bergstrom@solna.se
www.solna.se
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SOLNA STRAND

Illustration: Tham & Videgård

Illustration: Tham & Videgård

MED NÄRHET TILL BÅDE
STADSKVARTER OCH NATUR

Grow Hotel blir en tydlig symbol för den spännande utveckling som just nu pågår
i Solna Strand. Hotellet med sina 176 rum och studios, nio våningar, gym, lounge och
restaurang beräknas stå klart hösten 2018. (Illustration: 3XN)

Solna strand är ett av
Storstockholms mest expan
siva företagsområden, bara
elva minuter från T-centralen.
Genom sitt strategiska läge
har området seglat upp som
ett hett alternativ för företag
som söker nya arbetsmiljöer
med närhet till både stads
kvarter och natur.
Här bygger Humlegården Fastigheter
just nu den nya toppmoderna kontorsbyggnaden Grow och det intilliggande
Grow Hotel. Båda projekten kommer
att tillföra stora värden till stadsdelen.
Redan idag har över 10 000 männi
skor sina arbetsplatser i området, som
är beläget där Solna och Sundbyberg
möts. Här finns bland annat ett antal
större huvudkontor och myndigheter.
Och fler lär det bli i takt med att utvecklingen nu går på högvarv. Som
stadsdelens största privata fastighetsägare har Humlegården en nyckelroll i
den processen.
– Solna strand har tidigare utformats
för bilburna besökare, vilket är särskilt
tydligt i det område där vi nu uppför
Grow och Grow Hotel. Där vill vi åstadkomma en förändring och samtidigt som
de nya fastigheterna uppförs utvecklar vi
även området runtomkring. Inom några
år kommer området att bjuda på triv-

samma promenadstråk och mycket grönska, säger Maria Lidström, Chef Investe
ring och Utveckling på Humlegården.
Men den stora förändringen är ändå de

nya byggnaderna som kommer att bli
ett fint komplement i området . Att bolaget, som är en del i länsförsäkringsgruppen, har arkitektur högt upp på
agendan framgår här med all tydlighet.
– Ytterst handlar det om att skapa goda livsmiljöer för människorna i området
och att därigenom bidra till en hållbar
stadsutveckling, påpekar Maria Lidström.
Då det sedan tidigare finns flera stora
byggnader i Solna strand har de prisbelönta arkitekterna Tham & Videgård
varit måna om att bryta ner skalan.
Grow utgörs därför av två huskroppar
med utskjutande partier i olika nivåer.
De långa, enformiga korridorernas tid är
förbi. Genom att dela upp fastigheten i
flera volymer skapas innovativa kontorsplan som främjar samarbete och god
kommunikation mellan människor.
Byggnaden erbjuder även generösa
grönskande takterrasser i olika nivåer
och ett stort cykelgarage med omklädningsrum. I entréplanet kommer välkända K-märkt att driva en restaurang,
öppen för allmänheten, med uteservering under sommarhalvåret. När de tre
delägarna besökte området tvekade de

Över 10 000 människor har sina arbetsplatser i Solna strand, som är beläget där Solna
och Sundbyberg möts. Och fler lär det bli i takt med att utvecklingen nu går på högvarv.
Som största privata fastighetsägare har Humlegården en nyckelroll i den processen.

inte att etablera verksamhet utanför city.
– Solna strand har blivit ett spännande företagsområde med en modern
och krävande publik. Som city fast utanför stan. Klart vi skall ha en K-märkt
här, säger delägaren Jens Dolk.
Att det är en byggnad med naturliga
material som tegel, kalkstensgolv, massor med ek och enorma fönster, ser han
som en stor fördel.
– Grows gedigna och kvalitativa uttryck passar K-märkts hållbarhetsprofil
perfekt.
Byggnaden kommer för övrigt att
miljöklassas enligt Miljöbyggnad Guld
och stå färdig för inflyttning under våren 2019.

– Inom några år kommer området att
bjuda på trivsamma promenadstråk och
mycket grönska, säger Maria Lidström,
Chef Investering och Utveckling på
Humlegården.

– Men dessförinnan, redan inom
drygt sex månader, öppnas portarna till
Solna strands nya landmärke, Grow
Hotel, berättar Maria Lidström.
Grow Hotel är efterlängtat. Företagen i

området har efterfrågat övernattningsmöjligheter. Genom hotellet stärks
även restaurangutbudet.
– Vi är jätteglada över att nu kunna
tillgodose de behoven. Ambitionen har
från första början varit att skapa en ny
mötesplats som skapar liv och rörelse i
området från tidig morgon till sen
kväll, säger Maria Lidström.
Även här är det en minst sagt spännande arkitektonisk framtoning som
gäller. Den 9 våningar höga byggnaden
med sin speciella boomerangform och
spännande fasad, är ritad av den välrenommerade danska arkitektbyrån 3XN.
Men det räcker inte med vackra,
funktionella och miljöklassade byggnader. För att locka nya företag är goda
kommunikationer ett måste.
– Att Solna strand är enkelt att nå
oavsett färdsätt är absolut en de största
fördelarna. Här finns alla trafikslag, tunnelbana, tvärbana, pendeltåg och bussar.
Det är dessutom nära och lätt att ta sig
till både Bromma flygplats och Arlanda.
– Solna strand är lättåtkomligt oavsett var i Stockholm man bor, avslutar
Maria Lidström.

www.humlegarden.se

Solna stad

|3

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Solna stad

SAMARBETE

Arenastaden på mindre än 10 år: Här finns idag Sveriges nationalarena för fotboll och andra evenemang, Friends Arena, Skandinaviens största köpcentrum, Mall of Scandinavia, hotell,
tusentals arbetsplatser på företag såsom Telia, SEB och Vattenfall och cirka 2000 bostäder.

Företagen är en viktig
part i samhällsutvecklingen
ETT SAMHÄLLE utvecklas av
alla aktörer som verkar i det.
Det är utgångspunkten i Solna
stads sedan länge medvetna
strategi att etablera nära sam
arbeten med näringslivet.
– Solnas positiva utveckling är bero-

ende av ett nära samarbete med näringslivet. Det handlar inte bara om att företagen
spelar en viktig roll för att skapa jobb för
solnaborna och övriga boende i regionen.
De bidrar också till att bygga en attraktiv
och trivsam stad samt till att leverera varor
och tjänster till staden, säger Kristina
Tidestav, stadsdirektör i Solna stad.
Kristina Tidestav betonar att Solnas ambition är tydlig och klar – staden ska fortsätta växa. Och det med både fler solnabor
och fler företagare. Tillväxten skapar förutsättningar för bättre närservice, kollektivtrafik, en tryggare miljö och bidrar därmed
till att göra Solna mer attraktivt och mer
levande för solnaborna.
Staden ska också få en tydligare stadska-

raktär med en tätare bebyggelse. Barriärer
ska byggas bort och stadsdelar ska länkas
ihop för att skapa en bättre och mer sammanhållen stad. På sikt ska Solna växa ihop
med Stockholm, vilket ju pågår för fullt
med utbyggnaden av Hagastaden, mellan
Karolinska och Vasastaden.
– Att bygga stad kan göras på olika sätt.
Vårt sätt är att bjuda in företagen i samhällsbygget. I det fallet är Arenastaden ett
bra exempel, säger Kristina Tidestav.

delen till den framgångssaga som den är
idag. Som en del i samhällsbygget har näringslivet bidragit till investeringen i utbyggnaden av en ny tunnelbanelinje, den
gula linjen från Odenplan till Arenastaden.

– Faktum är att Solna är en av de kommuner i Sverige som upphandlar mest verksamhet i konkurrens. Det är också en viktig del
i vår strategi att samverka med näringslivet,
säger stadsdirektör Kristina Tidestav.

Även Hagalund, som ligger centralt i
Solna med närhet till både Arena
staden
och Hagastaden, kommer att få stor nytta
av den nya tunnelbanan. I samband med
att gula linjen byggs kommer en ny t-banestation att öppnas i södra Hagalund. Att
det skapar nya möjligheter för både nya
bostäder och arbetsplatser säger sig självt.
– Men det handlar inte bara om att bygga stad rent fysiskt, utan också om att dra
nytta av näringslivet när det gäller att hitta
jobb till arbetssökande solnabor, påpekar
Kristina Tidestav.
Här använder staden sina goda kontakter med näringslivet för att matcha arbetssökande solnabor mot lediga jobb hos de
olika företagen. Arbetssättet går under benämningen Solnamodellen och ger arbetssökande stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbetsmarknaden.

betspartners vill komma till oss. Vi har i
snitt 300–400 besökare per dag, konstaterat Christian Luiga.  
Han berättar att företagets medarbetare
överlag är positiva till flytten samtidigt som
det alltid finns utrymme för förbättringar.
– Eftersom Arenastaden vuxit snabbt är
kollektivtrafiken ett område som behöver
utvecklas. På lång sikt blir tunnelbanan ett
bra tillskott men på kort sikt krävs ytterligare satsningar på pendeltåg och Arlanda
Express, avslutar Christian Luiga.

Christian Luiga, CFO Telia Company.

Solnas nya stadsdel Arenastaden har växt

fram rekordsnabbt. På mindre än 10 år har ett
nedgånget industriområde omvandlats till en
levande stadsdel mitt i Solna. Här finns idag
Sveriges nationalarena för fotboll och andra
evenemang, Friends Arena, Skan
di
naviens
största köpcentrum, Mall of Scandinavia, hotell, tusentals arbetsplatser på företag såsom
Telia, SEB och Vattenfall och 2 000 bostäder.
Det genererar miljarder i intäkter årligen
till samhällsekonomin och skapar tusentals nya arbetstillfällen.
I Arenastaden har staden tillsammans
med näringslivet arbetat för att göra stads-

Nytt huvudkontor i Arenastaden
Telia Company har nu funnits i sina
nya lokaler i Solna i knappt två år.
– Vi kan konstatera att flytten har
bidragit till de mål som vi ställt upp,
säger Telia Companys CFO, Christian
Luiga, som var exekutiv sponsor för
projektet.
– Våra nya lokaler bidrar till ökat kund-

fokus genom exempelvis förbättrat samarbete, och det eftersom lokalerna inbjuder
till mer internt nätverkande och spontana
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möten. Integrering av ny teknik och stöd
för ett mobilt arbetssätt har också varit viktiga ledstjärnor. Genom flytten har vi sänkt
våra kostnader samtidigt som vi fått en arbetsplats som bättre stödjer våra behov.  
Under hösten 2017 tog Telia Company

det sista steget och samlade all verksamhet
i Solna.
– Det betyder att idag arbetar cirka
3 500 personer i våra lokaler. Vi är också
glada för att så många kunder och samar-

twh_DI_solnastad.pdf
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SLEEP

Den nya
tunnelbanan
till Arenastaden
– Solna är en förändringsbe
nägen kommun som har tagit
vara på sitt citynära läge. För
att konkurrera med andra kom
muner måste vi skapa stads
delar med boende,
arbetande och
service som är
levande dyg
net runt. Det
gör vi i Solna.
Arenastadens
attraktionskraft
kommer att stärkas
ytterligare tack vare det kom
munikationsnav som skapas i
och med tunnelbaneutbyggna
den. I och med den får stadsde
len tillgång till pendeltåg, tun
nelbana, tvärbana och bussar.
Därför har det varit logiskt för
oss att vara med och bidra eko
nomiskt till utbyggnaden.
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WINERY MEETING
Att mötas på The Winery Hotel innebär en ny upplevelse.
Här är innovation och nya idéer en naturlig del av vardagen. Tankarna lockas in i nya banor och inspirerar till
framgångsrika insatser. Ge er själva en energifylld nystart
och konferera hos oss – en mötesplats i tiden.
WWW.THEWINERYHOTEL.SE

CY
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K

Christian Hermelin,
vd Fabege

– Näringslivet medverkar också i utvecklingen av välfärden genom att leverera varor
och tjänster till staden. Faktum är att Solna är
en av de kommuner i Sverige som upphandlar mest verksamhet i konkurrens. Det är
också en viktig del i vår strategi att samverka
med näringslivet, avslutar Kristina Tidestav.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Solna stad

GULA LINJEN – FRÅN
ODENPLAN TILL ARENASTADEN
Tunnelbanan ska byggas ut med en ny
linje från Odenplan till Arenastaden. Den
nya linjen får färgen gul och knyts samman
med Gröna linjen vid Odenplan. Utmed
sträckan byggs tre stationer: Hagastaden,
södra Hagalund och Arenastaden. En resa
mellan Gullmarsplan och Arenastaden
kommer att ta 19,5 minuter.
Hela sträckan kommer att gå under jord.
Planerad byggstart för utbyggnaden är
2018. Beräknad byggtid är cirka 6 år.
www.nyatunnelbanan.sll.se

Den nya
t-banestationen i
södra Hagalund

s

– Den kommer ha stor betydel
se för hela stadsdelens utveck
ling, där vi går från
industrikvarter
till stadskvarter.
Satsningen
skapar goda
förutsättningar
i arbetet att
skapa en attrak
tiv, långsiktigt hållbar
stadsdel med ett mycket bra
geografiskt läge.
Anneli Jansson,
vd Humlegården fastigheter

Allt på ett ställe
För ganska exakt ett år sedan flyttade
SEB sitt huvudkontor till Arenastaden.
Det nybyggda kontoret är idag Sveriges
största med fokus på hållbarhet.
Verksamheten med sina cirka 4 500

medarbetare, har tidigare varit uppdelad på
fyra olika adresser i Stockholm. Nu är alla
samlade på ett enda ställe.
– Vi hade höga förväntningar när vi flyttade hit för ett år sedan. Vi ville inte bara
vara med och skapa ett av Sveriges mest

hållbara kontor, utan en arbetsplats som inspirerar, gör det lätt att mötas och som passar våra medarbetare, säger Viveka Hirdman
Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB.
Nu när det har gått ett år kan hon glatt
konstatera att det faktiskt har blivit ännu
bättre.
– Huset har blivit ett sätt att ytterligare lyfta
kulturen inom SEB. Kommunikationerna hit
är bra och ännu bättre blir det med nya tunnelbanan för att inte tala om vårt cykelgarage
för 1 200 cyklar som har gjort succé.

En upplevelse för alla sinnen
Handelsträdgård · Självplock · Närodlat · Designtjänster
Café & restaurang · Konferens · Festvåning
Slottsträdgårdsvägen 8, 170 79 Solna

Solna stad
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Röster
om ...
Genuint intresse
för alla sorters
företag
– Solna stad är ett föredöme
för andra kommuner i Sverige.
Arbetet med företagsklimatet
har länge varit en prioriterad
fråga för staden och det genom
syrar hela kommu
nen. Det finns ett
genuint intresse
för alla sorters
företag som
vill etablera sig
eller redan finns
i staden. I mitt
arbete som region
chef får jag återkommande
exempel på hur Solna skiljer
sig från andra kommuner i sin
dialog med näringslivet och sitt
strukturerade förbättringsarbete.
Annika Bröms, regionchef
Svenskt Näringsliv i Stockholm

Outstanding på
bemötande
– Solna stad är outstanding när
det gäller bemötan
de mot oss som
företag. Jag är
inte van vid att
en kommun
jobbar så aktivt
för att underlät
ta och hjälpa det
lokala näringslivet.
Micaela Krook, försäljningsoch marknadschef på Biz
Apartment

Vi valde Solna
Idag finns omkring 10 000 före
tag i Solna och cirka 90 000
arbetsplatser, och intresset för
att starta och driva företag i
Solna är fortsatt stort. Ett stort
antal har också valt att flytta hit
sina huvudkontor.
Här följer ett axplock:
Apoteket, Agresso, Ambea,
ÅF, Bayer, Coop, Dell, Eli Lilly,
Fabege, Hewlett Packard, ICA,
If Skadeförsäkring, Johnson &
Johnson, JM, Oracle, PostNord,
Roche, SAS Institute, SBAB,
SEB, Siemens, Sodexo, Svenska
Spel, Telia och Vattenfall.
De kommande åren hälsar
Solna välkommen till bland
annat Telenor, Knightec, Arla
Foods, Arbetsförmedlingen och
Skolverket.
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Sveriges bästa
företagsklimat
VAR I SVERIGE är det mest
gynnsamt att starta, utveckla
och driva företag? Svaret
är ganska enkelt – i Solna.
För tionde året i rad intar
Solna förstaplatsen i Svenskt
Näringslivs årliga ranking av
företagsklimatet i Sveriges
290 kommuner.

”Det är ingen
tvekan, Solna
sprider positiva
ringar på
vattnet.”

Bäst tio år i rad. Det kan tyckas som ett

självspelande piano, en framgång som bara
rullar på av sig själv. Men så är det absolut
inte. Det handlar om ett ständigt förbättringsarbete, poängterar Åsa Bergström, näringslivschef i Solna stad.
– Grundläggande handlar det om att
Solna sedan många år tillbaka är en genuint
företagsvänlig kommun. Politikerna är och
har varit tydliga med att ett välmående näringsliv är avgörande för stadens tillväxt och
utveckling. Vi säger alltså ja till tillväxt och
jobbar hela tiden hårt för att skapa bra förutsättningar för fortsatt tillväxt och därmed
ett bra företagsklimat, säger Åsa Bergström.
Men ytterst handlar det ändå inte om
vare sig företagsklimatet eller näringslivet.
Målet är, betonar hon, att skapa arbetstillfällen och ett bra utbud av varor och tjänster för att på så sätt bidra till en välmående,
levande och trivsam stad för Solnas invånare. Det i sig gör att företagsklimatet är en
högt prioriterad fråga, integrerad i hela stadens arbete.
– Vi har en väl utbyggd servicekultur av
professionell service och ett trevligt bemötande. Företagsklimatet berör alltså inte
bara oss som specifikt arbetar med näringslivsfrågor. Alla medarbetare, som på ett eller annat sätt möter företagen i vardagen, är
involverade. Till exempel i tillståndsärenden, förklarar Åsa Bergström.
– Självklart behöver inte alla företag
komma i kontakt med kommunen, men
när de behöver det ska det vara lättillgängligt och korrekt.
Åsa Bergström nämner viktiga nyckelord
som tillgänglighet, smidighet, snabbhet,

– Vi erbjuder det som näringslivet efterfrågar. Självklart har vi stor nytta av att ligga mitt i en
växande storstadsregion. Å andra sidan bidrar vi med specifika styrkor till hela regionens tillväxt, säger näringslivschefen Åsa Bergström.

rättssäkerhet och inte minst förutsägbarhet
och en tydlighet om vad som gäller. Det om
något är vad näringslivet efterfrågar.
– Vi måste förstå företagen, deras villkor,
behov och förutsättningar. Både små och
stora företag. Därför jobbar vi hela tiden
med att utveckla vår servicekultur. Det gör
vi bland annat genom att kontinuerligt utbilda uppåt 150 handläggare och chefer som
i sin yrkesroll dagligdags har kontakt med
företag. Det är en förklaring till att vi uppfattas som mer lyhörda och snabbfotade än
andra kommuner, säger Åsa Bergström.
Sedan gäller det naturligtvis att locka till
sig företag av alla slag och samtidigt serva
dem som redan finns. Och det har sannerligen Solna lyckats med. Här finns hela spek-

trat, ett dynamiskt näringsliv med stor bredd
och flera starka företagskluster. Allt från stora
multinationella företag till små start-up-företag, både high-tech och tjänsteföretag.
– När man kokar ner det ser vi att det
finns några faktorer som är avgörande för att
attrahera företag och inte minst behålla dem.
Först och främst platsen – staden – att den
hela tiden utvecklas och förädlas rent fysiskt.
Vår uppgift är att kunna erbjuda basala förutsättningar för att driva och utveckla affärer.
Först och främst attraktiva lokaler och mötesplatser men också bostäder och service av
olika slag, allt i levande och kollektivtrafiknära stadsmiljöer, säger Åsa Bergström.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm

Tack till alla er som gör oss bättre
Att ständigt ta del av företagarnas
åsikter om det lokala företagsklimatet
är viktigt för Solna stad. Nu har resul
tatet för årets NKI mätning kommit.
Kommunens service är en av flera viktiga
delar av hur man uppfattar det lokala företagsklimatet. Därför genomför Solna varje år
en serviceundersökning – Nöjd-Kund-Index
(NKI) – som mäter hur nöjda företagen som
har varit i kontakt med staden i ett myndighetsärende är med den kommunala servicen.

Solnas samlade nöjdkundindex blev
NKI 75, vilket är ett högt resultat och
innebär att Solna stad erbjuder en högre
servicenivå än genomsnittet av kommunerna i landet (NKI 71). Mest nöjd är företagen med stadens bemötande (80) följt av
kompetens (76), rättssäkerhet (76), effektivitet (75), tillgänglighet (74 ) och information (72).
Nu fortsätter staden arbetet för att ytterligare vässa det lokala företagsklimatet i
Solna!
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Från grus till hus. Från Dalvägens industriområde 2008 till Arenastaden 2018.

Visst blåste det snålt i början. Men man måste våga och vara
lite galen för att tro på visionen om en storslagen stadsdel med
över 14 miljoner besökare årligen när man står med fötterna
i lera på gammal industrimark. En plats där det går att sälja
skrot i lösvikt och få kontanter i handen. Men det var precis så
det var 2007. Dalvägens industriområde var ingen plats som
lockade besökare efter mörkrets intågande, men här växte vår
vision om Arenastaden fram.
Rätt förutsättningar i gott läge
Det som var bra redan då var just läget.
Närheten till Stockholms innerstad,
Solna stations kollektivtrafik och till
Råstasjöns naturområde. Här hittade vi
även en handlingskraftig kommun och
lågutnyttjad mark, två viktiga pussel
bitar. Sedan adderade vi en national
arena, Skandinaviens bästa och största
köpcentrum och inte minst Sveriges
snyggaste kontor. Tvärbanan kom hit,

har fyrdubblats i Solna och kommunen
har Sveriges lägsta arbetslöshet för unga
människor tack vare alla de jobb som
skapas här. Det gläder oss särskilt att
Solnaborna som följt med oss på resan
nu har fått ett fantastiskt serviceutbud i
Mall of Scandinavia och att kollektiv
trafiken blivit så mycket bättre.

”

vi fick en ny uppgång vid pendeltågs
stationen, eldrivna bussar till Bromma
flygplats och nu väntar vi även på tunnel
banestation Arenastaden.

Arenastaden bidrar
med 18 miljarder
kronor till samhället
varje år

Miljardbidrag till samhället
Faktum är att oberoende samhällseko
nomiska beräkningar visar att Arena
staden bidrar med 18 miljarder kronor
till samhället varje år, 25 000 nya jobb
har skapats, besöks och turistnäringen

Entreprenörensanda
Allt detta visar på vikten av att drömma
stort och att kämpa på när det blåser
snålt. För det är det vi gör. Att med stor
energi och genomförandekraft utveckla
platser som attraherar människor.

”

Christian Hermelin
VD Fabege

Förändring c/o
S K A PA R Ä T T F Ö R U T S Ä T T N I N G A R
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NYA STADSMILJÖER

Översiktsplan
2030
Solna ska växa på ett ekono
miskt, miljömässigt och soci
alt hållbart sätt, där de olika
stadsdelarna med sina olika
karaktärer, tillsammans formar
en sammanhållen stad. Staden
ska ha en levande och trygg
stadsmiljö, en tät stadsstruktur
med god kollektivtrafik och en
blandad bebyggelse bestående
av bostäder, arbetsplatser och
service med närhet till storstad,
natur och kultur.

Ny stadsdel
vid Solnavägen

Ett av Solnas fina stadsutvecklingsområden – Järvastaden med kvarteret Linnean. Med den nya bebyggelsen tillkommer cirka 730 nya
lägenheter, lokaler för centrumändamål, en förskola för 6–8 avdelningar samt en lokalpark.

Vi tar bostadsbyggande
på största allvar
SOLNA HAR EN god livsmiljö
med en unik närhet till både
storstadens puls och natio
nalstadsparkens lugn. Här vill
människor bo, leva och bedri
va verksamhet. Inte undra på
att bostadsmarknaden växer
rejält varje år.
– Vi har tagit bostadsbyggandet på största

allvar. För att möta ständigt ökade behov och
förväntningar utvecklas nu staden snabbt.
Befintliga stadsdelar rustas och kompletteras
med nya bostäder samtidigt som nya stadsdelar växer fram, säger Carolina Pettersson,
stadsbyggnadschef i Solna stad.
Faktum är att Solna hamnar på andra
plats i landet avseende byggandet av nya lägenheter räknat per 1 000 invånare. Under
perioden 2000 till 2010 byggdes i genomsnitt cirka 500 lägenheter per år. Den nuvarande årliga bostadsproduktionen ligger på
cirka 800 lägenheter.
– Vår ambition är att även fortsättningsvis planera för en hög bostadsproduktion.
Totalt byggs och planeras 20 000 bostäder
till 2030. Men det handlar inte bara om
antalet bostäder. Det gäller framför allt att
bygga långsiktigt med hög kvalitet, menar
Carolina Pettersson.
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Hon betonar att bostadsfrågan inte får
ses isolerad, utan som en del av en tät och
mer sammanhållen, attraktiv, trygg och
tilltalande stadsmiljö.

Järva Krog snart
levande stadsdel

Ett tecken som visar att Solna är på rätt

väg är att staden hamnar på en fin sjätte
plats när Sveriges arkitekter rankar landets
kommuner i utmärkelsen ”Årets Arkitektur
kommun”. Det gör Solna till den högst rankade kommunen i Stockholms län.
Så var byggs då alla dessa bostäder, kan
man undra? Överallt, är det enkla svaret.
Solna växer på alla håll. I stadens södra del
växer Hagastaden nu i snabb takt och länkar samman Solna med Stockholm. I de
norra och västra delarna växer Järvastaden
och Huvudsta ihop med Sundbyberg.
Dessutom växer nya bostäder fram på flera
andra platser, bland annat vid Järva krog,
Nya Ulriksdal, Arenastaden och centrala
Solna.
En av de stora förändringarna gäller
Solna
vägen, som sträcker sig från
Hagastaden till Råsunda. Det som idag är
en trafikled kommer inom några år att ha
omvandlats till en levande stadsgata med
bostäder, butiker och kontor. En likande
omvandling planeras för Enköpingsvägen.
Hela sträckan mellan Järva Krog och
Järvastaden är tänkt att omvandlas från ge-

En ny stadsdel med bostäder,
kontor, butiker och förskola
ska byggas vid Solnavägen i
direkt anslutning till den nya
tunnelbanestationen Södra
Hagalund. Veidekke kommer att
placera sitt nya Sverigekontor
på platsen. Den första etappen
bostäder bedöms vara klar för
inflyttning 2024 samtidigt som
den nya gula tunnelbanelinjen
och stationen Södra Hagalund
öppnar.

Järva krog, som förknippas
med trafikleder och korsningar,
är under kraftig förändring. Nu
skapas täta kvarter med kon
tor, bostäder och service, som
binds samman med trevliga
gångstråk och grönområden.
Här är också NCC i full gång att
bygga sitt nya huvudkontor.

Enköpingsvägen
till ny stadsgata
– Det handlar inte bara om antalet bostäder. Det gäller framförallt att bygga långsiktigt
med hög kvalitet, säger Carolina Pettersson,
stadsbyggnadschef i Solna stad.

nomfartsled till levande stadsgata med utrymme även för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Text: Per-Åke Hultberg
Illustration: White Arkitekter

Enköpingsvägen planeras att
omvandlas från genomfartsled
till stadsgata. Målsättningen
är att skapa en sammanhållen
och levande stadsmiljö med
en tät stadsstruktur. Samtidigt
kopplas de olika stadsdelarna
runt vägen samman och mer
utrymme ges för gång-, cykeloch kollektivtrafik.
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SIGNALISTEN SKA BYGGA
1 000 HYRESRÄTTER FRAM TILL 2025
Hela fem projekt med totalt
cirka 700 hyresrätter är på gång.
Tillsammans med 168 redan
byggda är den kommunala
bostadsstiftelsen Signalisten på
god väg att nå sitt mål, 1 000
hyresrätter till 2025.
Först ut är kvarteret Palsternackan i
Huvudsta med 77 lägenheter, Solnas
första trygghetsboende.
– Vi har inte byggt nya bostäder på
nästan tio år. Så att vi nu är igång och
kan bidra med nya hyreslägenheter i
Solna, och det i en mycket spännande
och expansiv tid, känns väldigt roligt och
stimulerande, säger Signalistens styrelseordförande Magnus Nilsson (M).
Han berättar att ambitionen funnits
där i många år, men först nu är
Signalistens planer på väg fram eller re-

FAKTA SIGNALISTEN
•S
 olna stads allmännyttiga
bostadsstiftelse.
•Ä
 ger och förvaltar ca 4000
lägenheter och ca 200 lokaler i
fastigheter i Solna.

– Vi bygger i goda kollektivtrafiknära
lägen, nära tunnelbana eller pendeltåg,
säger Magnus Nilsson (M).

dan klara. Gemensamt för alla projekt
är att de kompletterar befintlig bebyggelse på platser runt om i Solna.
Palsternackan i Huvudsta byggs nära
både natur och stadsliv. Trygghets
boende är en boendeform som kombinerar ett självständigt och tryggt boende
för äldre med närhet till stöd och service. Kvarteret består av två byggnader
med en gemensamhetslokal i botten.
Även i Bergshamra i nordöstra Solna
planeras ett trygghetsboende – 60 lägenheter i kvarteret Torsken vid
Bergshamra centrum. Arbetet med detaljplanen pågår och byggstart planeras
till slutet av 2019.

Bygget av Palsternackan är i full gång med planerad inflyttning i slutet av 2019.
Illustration: Nordmark & Nordmark

Kvarteret Bollen är ett betydligt
större projekt. Här handlar det om 210
nya hyresrätter centralt i Råsunda.
Planen är överklagad men så snart
Signalisten fått grönt ljus kan projektering och upphandling starta.
Magnus Nilsson berättar även om
Bagartorp, som Solna stad vill utveckla
till att bli mer sammanhållen och levande. Här planerar Signalistens cirka 150
nya hyresrätter i Bagartorp centrum.
– Vi har dessutom startat planarbete

för ytterligare 150–200 hyresrätter vid
Västra vägen. Med de här projekten bidrar vi i högsta grad till att utveckla
Solna till en sammanhållen och levande stad, avslutar Magnus Nilsson.

www.signalisten.se

NORRVATTEN
Inget annat livsmedel är så
viktigt som det vatten som
rinner ur kranen. I Solna är
det Norrvatten som ser till
att alla invånare kan njuta
av ett gott och hälsosamt
dricksvatten, sju dagar i
veckan, 24 timmar om dygnet.
ATT DET KOMMER drickbart vatten ur
kranen tar de flesta svenskar för givet. I
Stockholmsområdet är invånarna extra
lyckligt lottade som har Mälaren som
råvattentäkt. De behöver inte oroa sig för
låga grundvattennivåer som i andra delar
av landet.
Norrvatten producerar och distribuerar
dricksvatten till cirka 600 000 personer i
14 kommuner i norra Stockholms
området. Mälarvattnet genomgår en
reningsprocess i flera steg innan det distri
bueras ut till kommunerna via ett 32 mil
långt ledningsnät.
I dagsläget producerar Norrvatten cirka

50 miljoner kubikmeter vatten per år.
I framtiden lär det bli ännu mer.
Norrvatten verkar i en av Sveriges mest
expansiva regioner, med en befolkning
som väntas fördubblas inom cirka 50 år.
För att förse alla dessa människor med
vatten krävs omfattande investeringar i
utökad kapacitet, både på vattenverket
och på ledningsnätet.
– Vi har stora och spännande ut
maningar framför oss. Förutom att
utöka kapaciteten behöver vi också
anpassa produktionen efter klimat
förändringarna, och förstärka
skyddet mot mikrobiologiska och
kemiska föroreningar i råvattnet,
berättar Norrvattens VD
Johanna Lindgren och fortsätter:
– För att vi ska lyckas med vårt
uppdrag krävs lång framförhållning,
och vi har redan påbörjat en utredning
kring den framtida dricksvattenproduk
tionen. Allt för att säkerställa att både
dagens och morgondagens Solnabor har
ett gott vatten i kranen.

www.norrvatten.se

Foto: Rikkard Häggbom

HAR KOLL PÅ SOLNAS VIKTIGASTE LIVSMEDEL
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BESÖKSPLATS SOLNA

De senaste årens stora inflöde av människor, både nya invånare och besökare till Friends Arena och Mall of Scandinavia har även haft en positiv påverkan på de historiska besöksmålen
Hagaparken och Ulriksdals slott.

Besöksnäring i toppklass
– Det känns nästan overkligt med en så

– Allt hänger ju ihop. En snabb stadsutveckling med nya stadsdelar, nya bostäder
och nya företagsetableringar. Dessutom
handlar det om investeringar där flera olika
aktörer har vågat ta stora och helt avgörande beslut.
Ylva Bodén menar att det sammantaget
har skapat enorma möjligheter, som i sin
tur har spillt över och gett ett mervärde till
andra aktörer och verksamheter, både nya
och befintliga, stora och små.

oerhört snabb tillväxt. Men självklart också
fantastiskt inspirerande. Det har skapat en
dynamik och en framtidstro där det ena
har gett det andra med massor av möjligheter att bygga vidare på, säger Ylva Bodén,
näringslivsutvecklare i Solna stad med fokus på besöksnäringen.
Att Arenastaden, med Friends Arena
och Mall of Scandinavia, skulle locka massor av besökare från hela landet var väl
ingen direkt överraskning. Men att den nya
stadsdelen, med sitt enorma utbud av
shopping och upplevelser, skulle få en så
stark påverkan på Solna som besöksplats
kom nog ändå som en överraskning.

I takt med att staden har växt med både
bostäder och arbetsplatser, och nu dessutom
som stark besöksplats, har nya caféer och
restauranger etablerats på löpande band.
Idag finns här kvalitetskrogar som man tidigare bara hittat i Stockholms innerstad. För
att inte tala om hotell och konferensanläggningar, ett tydligt tecken på Solnas nya position som attraktiv besöksplats.
Sedan Quality Hotel Friends öppnade i
Arenastaden 2013 har en rad nya hotell följt
efter, några med helt unika inriktningar. En
av dem är Sveriges första vinhotell, The
Winery Hotel med egen vinproduktion.

Tät stadsstruktur
n Solna har en tät
stadsstruktur med när
het till bostäder, arbets
platser och service. Det
finns stora möjligheter
att nå hela staden
genom att gå eller
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cykla. Sammantaget
skapar det goda för
utsättningar för staden
att vara resurseffektiv
(Källa: Solna stad miljö
strategi).

– Idag är Solna Sveriges femte största
hotellkommun, men det är inte stopp där.
Under de närmaste åren ska minst tre nya
hotell invigas, påpekar Ylva Bodén.
De senaste årens stora inflöde av männ-

iskor, både nya invånare och besökare, har
givetvis även påverkat befintliga besöksmål. Det gäller inte minst de stora etablerade publikmagneterna Hagaparken och
Ulriksdals slott. I takt med Solnas snabba
tillväxt ser båda sina besökssiffror slå tidigare rekord.
– Det finns så många eldsjälar inom besöksnäringen med ett otroligt driv och engagemang. Inte bara för den egna verksamheten utan även för vårt gemensamma mål
att ytterligare stärka Solna som besöksplats.
– Besöksnäringen är dessutom en mycket viktig jobbskapare som har hjälpt många
solnabor att få in en första fot på arbetsmarknaden inom serviceyrken. Det är vi
tacksamma för, avslutar Ylva.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rickard Oxfält och Solna stad

Foto: Rosie Alm

SOLNA HAR UTVECKLATS
starkt som besöksplats under
de senaste åren. På bara fyra
år, från 2012 till 2016, ökade
den turistekonomiska omsätt
ningen i Solna med osannolika
300 procent. En utveckling
med få motstycken i Sverige.

– Det känns nästan overkligt med en så oerhört snabb tillväxt inom besöksnäringen. Men
självklart också fantastiskt inspirerande, säger
Ylva Bodén, näringslivsutvecklare Solna stad.

God tillgång till kollektivtrafik
och kommunikationer
n Cirka 76 000 personer
pendlar till Solna varje
vardag och cirka 32 000
pendlar ut från Solna
varje dag. Omkring
11 000 personer både

bor och arbetar i staden
(2016, källa: SCB)
n Kollektivtrafiken i
Solna drivs till 100 pro
cent av förnyelsebara
bränslen (Källa: SL 2017)

n 99 procent av befolk
ningen i Solna bor inom
400 meter från en håll
plats.
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ARENAEVENEMANGEN

LYFTER STOCKHOLM
Stockholm Live driver
arenorna Ericsson Globe,
Tele2 Arena, Hovet och
Annexet i Globenområdet,
och sedan ett år tillbaka även
Friends Arena i Solna som
tillsammans med övriga arenor
förstärker Stockholmsregionen
som evenemangsdestination i
världsklass.

Jag har en
personlig
favorit i landskampen
mot Danmark på
Friends Arena 2 juni.
Marie Lindqvist,
vd på Stockholm Live

Marie Lindqvist, vd på Stockholm
Live, hur har första året varit?
– Det har varit väldigt inspirerande. Vi
driver ju samtliga arenor i Globenområdet
sedan 2008 och har lång erfarenhet av den
svenska arenamarknaden. Vi har identifierat många synergier där Friends Arena
kompletterar våra övriga arenor alldeles
perfekt. Det gör att vi idag har en fantastisk möjlighet att marknadsföra Stock
holmsregionen som en naturlig plats för
alla typer av evenemang på den globala
evenemangsmarknaden. I det inledande
arbetet har vi fått mycket bra respons.
Vad är dina tankar kring Friends
Arena idag?
– Det är en väldigt fin arena för de
riktigt stora evenemangen. Sedan den
öppnades 2012 handlar det om nästan 5
miljoner besökare. Det är extra kul att
den är en så central del av stadsdelen
Arenastaden, som fortfarande växer och
utvecklas runt omkring själva arenan.
Både Friends Arena och Tele2 Arena har
verkligen hjälpt till att lyfta Stockholms
regionen som en evenemangsstad i världs
klass. Det säger en del om mottagandet
av dessa nya, moderna arenor från alla
våra olika arrangörer.
På vilket sätt har Stockholm som
evenemangsregion utvecklats med de
senaste tillskotten av toppmoderna
arenor?
– Stockholm har utan tvekan blivit
en världsstad i evenemangssammanhang. Vi har idag möjlighet att ta emot
de riktigt stora konserterna, även de
riktigt stora internationella idrottsevenemangen. Titta bara på de senaste
åren då vi bland annat haft Eurovision,
Europa League-finalen i fotboll och ishockey-VM. Dessutom storheter som
Rolling Stones, Justin Bieber, Adele
med flera som samtliga har höga krav,
inte bara på en toppmodern arena, utan även på en samordnad säkerhet, lo-

– Stockholm har utan tvekan blivit en världsstad i evenemangssammanhang. Vi har idag möjlighet att ta emot de riktigt stora
konserterna, även de riktigt stora internationella idrottsevenemangen, säger Marie Lindqvist vd på Stockholm Live.

gistik och service. Samtidigt så utvecklas även våra elitfotbollslag med nya
moderna arenor, vilket vi kan se både
gällande Friends Arena och Tele2
Arena. På så sätt har vi flyttat fram positionerna för Stockholmsregionen som
evenemangsstad.
Det pratas ofta om arenorna i ett
större perspektiv och deras betydelse
för besöksnäringen. Hur viktiga är
arenorna för Stockholmsturismen?
– Visst är arenaevenemangen viktiga
för hela Stockholm. Och intresset ökar
hela tiden. Tittar man bara konkret på
exempelvis Europa League-finalen på
Friends Arena, så förstår man omfatt-

FAKTA STOCKHOLM LIVE AB
•D
 river arenorna Friends Arena, Tele2 Arena, Ericsson Globe, Hovet, Annexet
samt turistattraktionen Skyview.
•T
 ar emot ca 330 evenemang per år (över 3 miljoner besökare årligen).
•H
 ar 6 hemmalag i sina arenor: Svenska Fotbollsförbundet, AIK Fotboll och
AIK Hockey, Hammarby Fotboll, Djurgården Fotboll samt Djurgården Hockey.
•A
 ntal anställda: ca 100.
• Ingår i den globala sport- och nöjeskoncernen AEG.

ningen av arenornas betydelse. Matchen
mellan Ajax och Manchester United
drog hela 47 000 besökare, vilket gav
över 290 miljoner i omsättning till
Stockholmsregionen. Sätter man sedan
det i relation till de 3 miljoner årliga
besökare till våra samtliga arenor, så
förstår man evenemangens betydelse
för näringslivet i regionen.
Betyder det även ett ökat intresse
från näringslivet för vad som händer
i era arenor?
– Visst är det så. I och med de publikmässiga framgångarna för arenorna
i Stockholm ser vi också ett klart ökat
intresse från företag att aktivera sig på
olika sätt. Vi erbjuder ju fantastiska
möjligheter att synas i samband med de
stora evenemangen och då ta vara på
den positiva känslan som besökarna är
fyllda av. Det är helt unikt för evenemangsbranschen. I Sverige har vi generellt under de senaste tio åren sett ett
ökat intresse från näringslivet kring alla
de möjligheter som företag har med association till live-evenemang, helst att
vara på plats. Sponsring och event växer för övrigt mer än reklammarknaden

i stort. Det finns alltså gott om kompetens och förståelse för affärsnyttan inom den här delen av sponsringsmarknaden, vilket förstås är jättekul.
Du som har sett det mesta inom evenemang, vad ser du mest fram emot i år?
– Oj! Det finns så mycket bra under
2018 som jag ser fram emot. Det är
återigen ett fantastiskt evenemangsår.
Tänk bara på Eminem, Beyoncé och
Jay-Z, Metallica, Ed Sheeran, Katy Perry
och alla andra världsstjärnor som kommer. Dessutom våra svenska stjärnor
Seinabo Sey, Mia Skäringer med flera.
Men närmast ser jag mest fram emot att
följa Allsvenskan som nu dragit igång på
både Tele2 Arena och Friends Arena.
Sen vill jag nog även addera en personlig
favorit i landskampen mot Danmark på
Friends Arena 2 juni. Det ser jag verkligen fram emot. Jag har flera danska vänner som ska få uppleva en slutsåld och
vibrerande nationalarena!
För mer information om
Stockholm Live och dess
arenor/evenemang, se:

www.stockholmlive.com
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HOTELLBOOM

Till The Winery Hotel kommer man för en konferens, en avslappnande helg, en middag, ett glas vin eller för att njuta av solen vid poolen på taket.

Solnas urbana vingård –

lockar besökare från hela världen
UNDER DE SENASTE åren
har många nya hotell valt att
etablera sig i Solna. Ett av
dem är definitivt inte som
andra – The Winery Hotel, som
har något så ovanligt som en
egen vingård.

FAKTA:
THE WINERY HOTEL
Vinet
The Winery Hotel producerar omkring
8 000 flaskor av det röda vinet Winery Red
varje år samt 1 000 flaskor av rosévinet
Black Bottle Rosé.

När hotellet öppnade för två år sedan

var det många som undrade vad det skulle
komma att bli i den tegelröda byggnaden
intill E4:an vid Järva Krog. Få var de som
gissade rätt – ett hotell, en mötesplats och,
tro det eller ej, en vingård.
– Vi gör vårt eget vin från druva till flaska och det är vineriet som är vårt bultande
hjärta, berättar Jan Söder, delägare och designer på hotellet.
Med 184 rum, sex möteslokaler i olika
storlekar, två restauranger och en vinbar
har The Winery Hotel utvecklats till en naturlig mötesplats för solnabor, stockholmare, människor från hela landet och även
utländska gäster.
– När min far Ejnar Söder hittade den
här platsen var det en tråkig lerig åker utan
någon direkt potential. Men, det var här
han skulle komma att genomföra sitt livs
drömprojekt.
Ejnar Söder är en legend inom svensk besöksnäring. Under de senaste 70 åren har
han drivit hotell i hela landet. Hotellkedjorna
Esso Motorhotell, Star Hotels, Blue Hotell

Jan Söder och Sofia Ruhne.

på Lidingö samt Nordic Light och Nordic
Sea i Stockholm city finns alla på hans CV.
– När vi träffade familjen Ruhne, som
gjort vin i Toscana i 30 år, blev allt glasklart.
En hotellfamilj och en vinfamilj, klart vi
skulle göra ett vinhotell – The Winery Hotel.
Familjen Ruhne gör även vin på vingår-

den Terreno i området Chianti Classico i
Toscana. Mats och Birgitta Ruhne köpte
gården 1988 då den yngsta av deras fyra
döttrar, Sofia, bara var 7 år gammal. Nu är
det hon som tagit över verksamheten.
– The Winery Hotel är vår bas i Sverige
dit vi har tagit vårt hantverk, vinmakeriet,
säger Sofia Ruhne.
Varje år kommer tio ton färska druvor
från Toscana till Stockholm. Tack vare en
temperaturkontrollerad långtradare färdas

Energi
n Under de senaste tio
åren har användningen
av energi för värme
och el i Solna minskat
stadigt, trots att staden
ständigt växer (Källa:
Solna stads energiplan
2018).
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Designen
Med en känsla av Brooklyn och Toscana
möts industriell elegans och italiensk
värme, det urbana och det lantliga.

de direkt efter skörd och anländer i prima
skick.
– Det är vi som ser över produktionen
men alla som arbetar på The Winery Hotel,
oavsett arbetsuppgifter, är vingårdsarbetare. Vinet gör vi tillsammans, alla är en del
av produktionen.
Hon berättar att dagen då druvorna kommer, vanligtvis i slutet av september, delas
personalen upp i skift och arbetet sätter
igång. Druvorna lastas ur, sorteras, rensas
och pressas. Arbetet stannar inte upp förrän
all druvsaft är i ståltankarna i vineriet.
– Precis som på vilken vingård som
helst. Med den enda skillnaden att fälten är
lite längre bort än vanligt.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Jan Malmström och Ellinor Hall

Miljöbyggnad
n Staden har ett väl
utbyggt fjärrvärmenät.
Norrenergi producerar
fjärrvärme som värmer
upp över 90 procent
av alla fastigheter i
Solna. Fjärrvärmen
är märkt med

Naturskyddsföreningens
”Bra Miljöval” och
produceras nästan ute
slutande (ca 98%) med
hjälp av förnyelsebara
bränslen (Källa: Solna
stads energiplan 2018).

n I Solna stad finns 49
byggnader certifierade
enligt Miljöbyggnad,
BREEAM, GreenBuilding
eller LEED (Källa:
www.sgbc.se/statistik
2017).

Restaurangerna
På Winery Kitchen är det vinet som
bestämmer smakerna i maten istället för
tvärtom. Terreno Deli är en italiensk trattoria i husets sydligaste hörn.
Takpoolen
På sommaren är Winery Rooftop Terrace
med pool, bar och skön musik en populär
tillflyktsort för en minisemester med familj
och vänner.
Mötesrummen
Sex konferenslokaler tar alltifrån stora
grupper till mindre möten. De omvandlas
även till festlokaler för den som vill.
Terreno vingård
I det toscanska vindistriktet Chianti
Classico ligger familjen Ruhnes vingård.
Här framställs ekologiska viner och olivolja.
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JÄRVA KROG UTVECKLAS
TILL EN NY LEVANDE PLATS

NCC bygger nytt huvudkontor i Järva krog. Men inte bara det, hela området där bolaget har sitt säte kommer genomgå en totalomvandling med ny gatustruktur, tre livfulla
nya stadskvarter med 250 arbetsplatser, cirka 500 bostäder, restauranger och service av olika slag.

NCC är med sina 17 800
anställda ett av Nordens
största bygg- och fastighetsut
vecklingsbolag. Huvudkontoret
ligger i Järva krog i Solna och
så kommer det att förbli.
Förutom att just nu bygga ett nytt huvudkontor har NCC tillsammans med
Solna stad tagit ett helhetsgrepp för att
omvandla Järva Krog till en ny stadsmässig mötesplats med tydlig kvartersbildning.
Det innebär bland annat tre nya stadskvarter med kontor, restauranger, service
och bostäder, tillsammans med nya torgbildningar och ny gatustruktur. Totalt
handlar det om ett tillskott på cirka 500
nya bostäder och 250 arbetsplatser.
– Vi kommer utveckla en helt ny
plats genom att skapa många fina kvaliteter till det som redan finns, säger
Carola Lavén, Affärsområdeschef för

NCC Property Development, som i
omvandlingen av Järva Krog ser ett bra
exempel på hur NCC tar en aktiv roll
inom stadsutveckling.
– Många förknippar nog NCC som
entreprenörer, menar hon. Men faktum är att bolaget själva utvecklar nya
levande platser och driver flera stora
utvecklingsprojekt, även inom stadsutveckling. Utöver Järva Krog, som är ett
av NCC Property Developments största just nu pågående projekt, är liknande stadsutvecklingsprojekt igång i
bland annat Göteborg, Malmö, Oslo
och Köpenhamn.
– Att utveckla och bygga en ny tät stads-

miljö just här, där vi har vårt säte sedan
1980-talet, känns naturligtvis speciellt.
Det är ingen tvekan om att platsen ligger
oss mycket varmt om hjärtat, säger
Carola Lavén, som ser flera fördelar som
talar för området kring Järva Krog.

FAKTA
• Detaljplanen medger
en utökad byggrätt på
NCC:s fastighet. Den
omfattar totalt cirka
90 000 kvadratmeter,
fördelat på ungefär
hälften kontor och
hälften bostäder.
• Kontorsdelen består
av två projekt med

totalt cirka 32 000
kvadratmeter uthyrningsbar yta för kontor, restaurang och
service.
• I en av miljöcertifierade
kontorsbyggnaderna,
cirka 20 000 kvadratmeter uthyrningsbar
yta, ska NCC själva ha

sitt nya huvudkontor
med i dagsläget cirka
1000 personer. Den
byggnaden färdigställs
under 2019, den andra
under 2020.
• De cirka 500 bostäderna kommer att
byggas etappvis med
start 2019.

– Det är ett jätteintressant strategiskt
läge. Här kan man verkligen tala om en
viktig vägkorsning, ett perfekt skyltläge
precis vid porten till Stockholm. Det är
enkelt och smidigt att ta sig hit med alla
trafikslag, kollektivtrafik med buss och
pendeltåg, cykel och bil. Här stannar
dessutom flygbussarna till Arlanda.
Carola Lavén lyfter speciellt fram
kontrasten i området, den mellan stadens liv och rörelse och naturens lugn
och ro. Här finns fantastiskt vackra
omgivningar med både Brunnsviken
och Ulriksdals slottspark på promenadavstånd. Här finns med andra ord en
stark grön attraktionskraft, som man
kanske inte tänker på, både för dem
som jobbar i området och så småningom även för alla dem som väljer att bosätta sig i ”nya” Järva krog.
– Området är idag, som alla vet, låg
exploaterat med stora markytor och bilparkeringar, utan liv på kvällar och helger. Men inom några år kommer Järva
Krog att erbjuda en helt annan livsmiljö.
Det blir, som Carola Lavén förklarar,
mycket mer av olika typer av service,
handel, restauranger och caféer – allt i
entrivsam och attraktiv mix av bostäder
och arbetsplatser. Helt enkelt en modern och levande stadsmiljö.
– Jag ser det som en fantastisk förmån att på det här sättet få jobba med
att utveckla nya levande platser. Det
handlar ju om att tillsammans med
Solna stad forma framtiden för generationer efter oss. Att skapa trygga och

– Jag ser det som en fantastisk förmån
att på det här sättet få jobba med att
utveckla nya levande platser, säger
Carola Lavén, Affärsområdeschef för
NCC Property Development.

långsiktigt hållbara miljöer som gör att
människor trivs och mår bra, både på
sina arbetsplatser och i sina hem.
– Det är ingen tvekan om att Järva
Krog, tillsammans med de intilliggande stadsdelarna Nya Ulriksdal och inte
minst Arenastaden med Mall of Scan
dinavia, kommer att utgöra en stark
axel av ny spännande stadsbebyggelse i
ett av norra Stockholms mest tillgängliga lägen, avslutar Carola Lavén.

www.ncc.se
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LIFE SCIENCE I VÄRLDSKLASS

Forskning för liv och hälsa
Illustration: CF Möller

INGEN KAN VÄL HA missat
Hagastaden, den nya inner
stadsdelen som växer fram i
gränslandet mellan Stockholm
och Solna och som därigenom
knyter ihop de båda städerna
på ett naturligt sätt. Men det
är absolut ingen vanlig stads
del. Här pågår världsledande
forskning inom life science
och mer ska det bli.

En stor del av KI:s experimentella forskning på campus Solna samlas sedan våren i
nybyggda Biomedicum. Det nya laboratoriet
är ett landmärke för biomedicinsk forskning
och ett av Europas största laboratorier med
1 600 medarbetare, de flesta forskare, under
ett tak.

Det är något helt unikt som nu skapas
med Karolinska Institutet och Nya Karo
linska Solna som bas. I takt med att nya
bostäder, skolor, kontor och hotell byggs,
bland annat på gamla sjukhusområdet och
på KI Campus, kommer många nya verksamheter tillsammans skapa en modern, tät,
levande stadsdel med life science som bas.
– Ambitionen är att det ska bli en attraktiv miljö i världsklass för forskning och vetenskap som förbättrar liv och hälsa, det vill
säga det som ligger inom begreppet life science, säger Ylva Williams, vd för Stockholm
Science City.

– Idag står företag av alla slag i kö i väntan
på att få plats. Det är onekligen spännande
år som väntar, säger Ylva Williams, vd för
Stockholm Science City.

Här finns, menar hon, alla viktiga grund-

stenar att bygga vidare på, främst världsledande forskning och medicinsk utbildning
på KI, Sveriges högst rankade universitet.
Dessutom finns högspecialiserad vård på ett
ultramodernt universitetssjukhus. Sedan
2010 finns här också Science For Life Labo
ratory, ett nationellt resurscentrum med 600
forskare inom molekylär biovetenskap med
inriktning på hälso- och miljöforskning.
Och inte minst, här finns en koncentration
av ledande företag inom sektorn life science.
Ylva Williams förklarar att life sciencenoden, som nu tar form i Hagastaden, får
ett bredare anslag än vad man normalt lägger in i begreppet.
– Man brukar säga att life science består
av bioteknik, läkemedel och medicinteknik. Här vill vi öppna brett för det som gäller människors hälsa och då blir det genast
betydligt mer komplext. Det inkluderar
även förebyggande hälsovård, friskvård, beteendevetenskap och psykologi. Det skär
genom alla vetenskaper. Även grön energi,
ja allt som handlar om celler, förtydligar
Ylva Williams.
Det handlar alltså om till synes helt olika vetenskaper, att människor från olika
discipliner, med olika kunskaper och kulturer, samverkar för helt nya lösningar och
innovationer.

OM HAGASTADEN
•F
 ram till år 2025 ska området bebyggas
och utvecklas till en ny levande stadsdel
med boende, handel, kultur, parkområden
och samtidigt bli ett nav i Stockholms
regionens kluster för life science.

Ambitionen är att Hagastaden ska bli en attraktiv miljö i världsklass för forskning och vetenskap inom life science, det vill säga inom områden som förbättrar liv och hälsa.

– Vi vill skapa en unik geografisk miljö
med goda samverkansmöjligheter, en attraktionsplats som stimulerar konvergens.
Det ska vara enkelt att hitta varandra och
att tillsammans närma sig ett gemensamt
mål. Att se på en sak från ett helt annat håll
kan ge helt nya angreppssätt. De som har
insett den kraften kommer att vilja etablera
sig i Hagastaden, säger Ylva Williams.
Uppenbarligen har många redan insett
det. För mindre än tio år sedan var det stor
vakansgrad i områdets befintliga fastigheter. Idag står företag av alla slag i kö i vän-

tan på att få plats. Det är onekligen spännande år som väntar.
Bland annat öppnar Biomedicum under
2018 – ett av Europas största forskningslabb. På campus Solna samlas då en stor del
av KI:s experimentella forskning under ett
tak, totalt 1 600 medarbetare, de flesta forskare. Det nya laboratoriet byggs för att
främja forskning över vetenskapliga gränser.
– Det kommer definitivt att bli ett nytt
landmärke för biomedicinsk forskning, avslutar Ylva Williams.
Text: Per-Åke Hultberg

•U
 töver en trivsam boende- och arbetsmiljö erbjuder stadsdelen en stimulerande, innovationsfrämjande och internationell forsknings- och lärandemiljö.
•F
 orskningen sker i samarbete mellan
Karolinska Institutet, Stockholms
Universitet och Kungliga Tekniska
Högskolan.
•T
 otalt kommer stadsdelen bestå av
6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser i Stockholm och Solna.
•D
 e första boende i området flyttade in
hösten 2017.
•N
 amnet Hagastaden har koppling till
Hagaparken, som är en del av
Nationalstadsparken.

Växthusgasutsläpp
n Jämfört med andra
kommuner har Solna
låga växthusgasut
släpp per capita. Det
beror bland annat på
Solnas storlek, täthet
och avsaknad av tung
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industri. (inkluderar inte
konsumtionsbaserade
utsläpp) (Källa: RUS/
SCB 2015).
n Mellan 2005 och 2015
har växthusgasutsläp
pen minskat från 2,82

ton koldioxidekvivalen
ter per invånare till 1,99
ton koldioxidekvivalen
ter per invånare. Det
innebär en minskning
med nästan 30 procent
(Källa: RUS/SCB 2015).

Miljövänligt näringsliv
n Näringslivet i Solna
domineras av företag
i tjänstesektorn, som
har en mindre miljö

påverkan än företag
inom industrin. Många
företag i staden är
också miljöcertifierade

eller miljödiplomerade
(Källa: Solna stad
miljöstrategi).
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ETEC-bakterien är en av de främsta dödsorsakerna i världen bland barn under fem år. Enligt den ansedda medicinska tidskriften The Lancets uppskattningar kan det årligen röra sig om
uppemot 400 000 dödsfall. Det Solnabaserade företaget Scandinavian Biopharma arbetar intensivt med att utveckla ett fungerande vaccin.

Svenskutvecklat vaccin kan bli det
första i världen mot turistdiarré
ÅRLIGEN INSJUKNAR
400 miljoner människor,
smittade av ETEC. Det
Solnabaserade bioteknikföre
taget Scandinavian Biopharma
arbetar sedan flera år tillbaka
med att utveckla ett vaccin
som rankas bäst i världen.

– Vi tilltalas av idén om att göra ett vaccin för hela världen. Det som gör det så
speciellt är framförallt public health-perspektivet, det vill säga att jobba förebyggande. Att förhindra sjukdomar är naturligtvis att föredra framför att tvingas behandla sjukdom som redan brutit ut. Att
vara frisk är ju det viktigaste i livet, konstaterar Björn Sjöstrand.
Text: Per-Åke Hultberg

– Vår förhoppning är att ett drickbart

vaccin ska kunna börja rädda tusentals liv
inom bara några år, säger företagets vd
Björn Sjöstrand.
Att så kallad turistdiarré drabbar många
miljoner resenärer i Afrika, Asien och Syd
amerika, med stort obehag och förstörda
semesterupplevelser som följd, är illa nog.
Vad värre är att samma ETEC-bakterie är
en av de främsta dödsorsakerna i världen
bland barn under fem år.
Enligt den ansedda medicinska tidskriften The Lancets uppskattningar kan det
årligen röra sig om uppemot 400 000 dödsfall. Att jämföra med det senaste ebolautbrottet i Västafrika där drygt 11 000 dödsfall rapporterades.
– Vi kanske ser ETEC som en rejäl magsjukdom men faktum är att infektionen
kan vara livsfarlig för barn. I utvecklingsländerna är det ett jätteproblem, framförallt för småbarn. Idag finns inget tillgängligt vaccin. Det är det vi jobbar intensivt
för att ändra på, säger Björn Sjöstrand.
Att ett litet svenskt bolag rankas högst
i världen bland företag som jobbar med att
utveckla ett fungerande vaccin kan tyckas
anmärkningsvärt. Men det kanske ändå
inte är så underligt. Sverige har, betonar
Björn Sjöstrand, lång erfarenhet av diarrévaccintillverkning.

BJÖRN SJÖSTRAND OM
ATT VERKA I HAGASTADEN:

I utvecklingsländerna är ETEC ett jätteproblem, framförallt för småbarn. Idag finns inget
tillgängligt vaccin.

– Flera av våra medarbetare var till exempel med om att utveckla det välkända
vaccinet Dukoral mot kolera. Så vi har
världsledande kompetens, ett mycket erfaret team inom utveckling, tillverkning och
global lansering av vacciner.
Scandinavian Biopharma står dessutom
inte ensamma. Det handlar dels om forskare
vid Göteborgs universitet, dels om den amerikanska hälsoorganisationen PATH, som i
sin tur stöds av Bill & Melinda Gates
Foundation. Här finns med andra ord även
de finansiella muskler som krävs.
– Man måste vara världsbäst för att lyckas. Ändå måste man väl säga att det är ganska exceptionellt att vi som europeiskt bolag får så mycket pengar från Bill &
Melinda Gates Foundation. Det om något
visar på potentialen i vårt vaccin.
Flera lovande studier har genomförts och

flera nya är på gång. Just nu görs en stor
studie på 800 finska resenärer i Västafrika.
Förra året avslutades en studie där vaccinet
testades på en större population barn i
Dhaka, Bangladesh. Därefter återstår att
konfirmera resultaten i ytterligare studier
innan produkten kan registreras.

– Vi vill vara i life science-klustret med
mycket goda kommunikationer och närhet
till Karolinska Institutet, Folkhälsomyndig
heten, Karolinska Universitetssjukhuset,
Europeiska smittskyddsinstitutet och alla
bolag inom life science-området.

FAKTA
•E
 TEC är den främsta orsaken till
bakteriell diarrésjukdom.
•Å
 rligen insjuknar 400 miljoner
människor.
•A
 ntal årliga dödsfall kan röra sig om
uppemot 400 000 människor, främst
barn under fem år i utvecklingsländerna.
•A
 v de cirka 80 miljoner resenärer till
områden där ETEC är vanligt förekommande kan så många som hälften
drabbas av turistdiarré.
• Lösningen är ett potent vaccin.

Björn Sjöstrand, vd Scandinavian
Biopharma.

•O
 m allt går som planerat kan ETECvaccinet vara registrerat och ute på
marknaden 2023.
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VI GÅR
NU IN I EN
NY EPOK
Det är inte bara det att Veidekke är först ut i utvecklingsprocessen av

Solnavägen och att bolaget kommer att ha sitt svenska koncernkontor i ett
område man själv bygger. Projektet har faktiskt ytterligare en dimension.
– Fram till idag har vi bara utvecklat bostäder. Nu blir vi stadsutvecklare på riktigt, säger Per-Martin Eriksson.
Med det här projektet, som innehåller både bostäder och kontor, tar
Veidekke Bostad nämligen klivet till att även utveckla och bygga kommersiella fastigheter i egen regi.
– Det är alltså en ny epok vi går in i som bygg- och fastighetsbolag.
Den norska byggkoncernen Veidekke etablerade sig i Sverige för 18 år
sedan och har haft sitt svenska huvudkontor i Solna-Sundbyberg sedan
2002. Per-Martin Eriksson berättar att det började i en blygsam skala
med ett 25-tal bostäder i produktion och 135 i portföljen, det vill säga
byggrätter som är möjliga att förverkliga.
Sedan dess har bolaget steg för steg utvecklat verksamheten och är
idag ett av Sveriges största bygg- och fastighetsbolag, idag med 2 000 bostäder i pågående produktion och 10 000 i portföljen.
– Så det har onekligen varit en spännande resa, konstaterar PerMartin Eriksson.
Under de senaste 5–6 åren har Veidekke haft sitt svenska huvudkontor i
Solna Business Park. När flytt kom på tal ville man gärna vara kvar i
Solna.
– Det är svårt att hitta ett bättre läge. Många av oss är ständigt på resande fot. Därför är bra infrastruktur och smidiga kommunikationer
helt avgörande för var vi ska lokalisera vår verksamhet. Det är jätteviktigt
för att både kunna behålla och rekrytera personal.
– Här finns spårväg och redan idag närhet till tunnelbana. På några
minuter är man inne i Stockholm. Här är vi också snabbt ute på de stora
lederna, både söderut och mot Arlanda. Och inom några år kan vi ju
dessutom ta rulltrapporna ner till tunnelbanan, direkt från kontoret,
säger Per-Martin Eriksson
och skrattar.
Det går inte att ta miste på
hans entusiasm när han berättar om den nya stadsdelen
vid Hagalund i direkt anslutning till nya tunnelbanan. Planeringsarbetet pågår
för fullt.
– Det är ju ett helt unikt
projekt. Det är inte så många
som får chansen att bygga en
helt ny stadsdel ovanpå en
ny tunnelbanestation. Det är
ett komplext projekt med alla våra discipliner involverade. Här får vi möjlighet att
tillföra all den kompetens
och erfarenhet som vi byggt
upp under åren. Det känns
fantastiskt roligt.

Illustration: BSK Arkitekter

– Att få möjlighet att bygga den nya stadsdelen utefter
Solnavägen känns oerhört spännande och inspirerande.
Det är ett stort och viktigt steg för oss som bolag, säger
Veidekke Bostads vd Per-Martin Eriksson.

Det som ska byggas i Södra Hagalund kan beskrivas som en ny
stadsdel med både bostäder och kontor i nära anslutning till Solna
centrum. Bakgrunden är Solna stads ambition att omvandla den
idag hårt trafikerade Solnavägen till en stadsgata.

VEIDEKKE STORSATSAR PÅ HEM

FRÅN SOLNA B
PARK TILL SO
Det började med att Veidekke,
som nu håller till i Solna
Business Park, letade läge för
nytt huvudkontor i Sverige. Då
dök möjligheten upp som visat
sig bli ett betydligt större pro
jekt – en helt ny stadsdel med
kontor och bostäder vid nya
tunnelbanestationen i Hagalund.
Men det stannar inte där. Veidekke satsar

– Vi vill vara kvar i Solna och då är det
svårt att hitta ett bättre läge än det här,
säger Per-Martin Eriksson, vd Veidekke
Bostad.

stort i Solnavägens båda anslutningar och
även i Hagastaden. Bakgrunden är Solna
stads ambition att omvandla den idag hårt
trafikerade Solnavägen till en stadsgata.
Den 2 kilometer långa gatan ska bli en levande boulevard med blandad bebyggelse
som länkar ihop Solna med Stockholm.
– Man kan tänka sig att Solnavägen
kommer att bli ungefär som Sveavägen i
Stockholm. Det är alltså utan tvekan ett av
Solna stads viktigaste stadsbyggnadsprojekt. Att vi fått en så viktig roll, i ett för
framtiden så betydelsefullt projekt, känns

både ansvarsfullt och samtidigt mycket inspirerande, säger Kristian Ericsson, chef
för strategisk affärsutveckling på Veidekke
Bostad.
Det som planeras i Södra Hagalund kan
beskrivas som en ny stadsdel med både bostäder och kontor i nära anslutning till
Solna centrum. Först ut är ett 11 våningar
högt kontorshus. Av den totala ytan på
20 000 kvm tar Veidekke själva cirka en
fjärdedel. Resterande är för uthyrning.
– Vi startar med kontorsdelen som vi
räknar med ska stå klart för inflyttning
2022, både för oss själva och för våra hyresgäster, säger Kristian Ericsson.
Han beskriver det som flexibla kontor,
lämpliga både för större och mindre hyresgäster. Tanken är att i bottenplanet
skapa en öppen och trivsam gemensam
yta med lobby, showroom, restaurang,
café och gym m.m.
Den andra delen av projektet omfattar
tre bostadskvarter med butiker i gatuplan,

BUSINESS
OLNAVÄGEN
7 till 12 våningar höga byggnader med totalt cirka 600 lägenheter. Den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund, kommer
att ligga centralt i området, som för övrigt
i sin helhet kommer att präglas av en gestaltningsmässigt mycket hög kvalitet.
– Vi räknar med att första etappen bostäder ska vara inflyttningsklara 2024, då
även tunnelbanan invigs, säger Kristian
Ericsson.

Illustration: BSK Arkitekter

MMAPLAN

Den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund, kommer att ligga centralt i området. Från arbetsplatserna i kontorshuset är det bara att ta rulltrapporna direkt ner till
tunnelbanan.

KONTOR MED WELLCERTIFIERING
•P
 lanen är att Veidekkes kontorshus i Hagalund kommer att följa klassificeringskraven enligt WELL-certifiering, en ny certifiering för hälsa och
välbefinnande i arbetslivet.
• Miljöcertifieringar, som BREEAM Excellent eller Miljöbyggnad Guld, ska
ligga till grund för byggnadens utformning.
• Kontorshuset beräknas stå färdigt 2022.

Men Veidekkes engagemang i Solna slu-

tar alltså inte där. I andra änden av Solna
vägen, på hittills oexploaterad mark, pågår
detaljplanearbetet för projektet Fogde
vreten, 250 bostadsrätter med möjlig sälj
start 2019.
– Det är ett fantastiskt läge alldeles intill Karolinska Institutet. Vi ser redan hur
bra Hagastaden har satt sig i folks medvetande. Det är ingen tvekan om att det
kommer att bli en mycket attraktiv stadsdel att både bo och arbeta i, avslutar
Kristian Ericsson.

–Vi startar med kontorsdelen som vi räknar med ska står klart för inflyttning 2022,
säger Kristian Ericsson, chef för strategisk
affärsutveckling på Veidekke Bostad.
www.veidekke.se
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FÖRETAGSSTÖD

Konceptet Boffice är en unik mötesplats för egenföretagare i Solna. Idén är hämtad från trenden att jobba var som helst, på caféer eller att tillsammans arbeta i grupp i hemmiljö.
– Vi ville erbjuda något liknande för soloföretagare i Solna, att träffas på Boffice, det vill säga biblioteket, förklarar Katrina Verlage (trea från vänster), som jobbar med näringslivsutveckling inom
Solna stad.

En företagsplats för alla
SOLNA FÖRKNIPPAS ofta
med alla stora företag som har
valt att etablera hela eller delar
av sina verksamheter här. Men
Solna är som företagsplats
så mycket mer. Av de cirka
10 000 företagen är ungefär
hälften enmansföretag. Och
från stadens sida råder ingen
tvekan: ”Vi vill stötta alla, stora
som små och inte minst alla
idéer som kan mynna ut i nya
företag”.
– Det är jätteviktigt för en växande stad.

Här gäller det att tänka både nytt och brett,
att på olika sätt stödja alla goda idéer, initiativ
och verksamheter som kan bidra till framtidens näringsliv, säger Katarina Verlage, som
jobbar med näringslivsutveckling inom Solna
stad.
Hon berättar att Solna stad, precis som i

alla kommuner, erbjuder service till företag
som vill etablera sig och växa i Solna, men
att man dessutom förmedlar både generell
och specialiserad rådgivning till företag.
– Vi har valt att stödja och samarbeta
med flera olika lokala aktörer, som jobbar
med entreprenörskap och nyföretagande.
Ett bra exempel är NyföretagarCentrum
Solna Sundbyberg, som har sitt kontor hos
oss i Solna stadshus. Den verksamheten har
efter ett omtag fått ett stort uppsving under
det senaste året, berättar Katarina Verlage.

vill stödja. Det gör vi också med vårt sommarentreprenörsprogram, då ungdomar får
möjlighet att driva eget företag under sommarlovet.

Vi vill stötta alla,
stora som små och
inte minst alla idéer som
kan mynna ut i nya
företag.”

Ung Företagsamhet är ett annat bra ex-

empel på gott samarbete med näringslivet.
Den ideella organisationen Ung Företag
samhet utbildar elever i gymnasieskola och
grundskola i kreativitet och entreprenörskap. Här har Solna för övrigt flera gånger
stuckit ut när Sveriges bästa UF-kommuner
rankas.
– De bedriver en fantastisk verksamhet
att locka ungdomar att prova på hur det är
att driva företag. Här har vi framtidens entreprenörer, en självklar målgrupp vi gärna

Inte utan viss stolthet lyfter Katarina
även fram konceptet Boffice, en unik mötesplats för egenföretagare. I Solna finns,
som sagt, ett stort antal enmansföretag.
Flera av dem träffas en gång i veckan på
Solna stadsbibliotek i Solna centrum. Ofta
bara för att prata, nätverka, utbyta tankar,
idéer och erfarenheter. Ibland också för seminarier och föreläsningar.
Idén är hämtad från trenden att jobba
var som helst, på caféer, coffice eller att till-

Natur
n Närmare hälften av
Solnas yta utgörs av
natur, park, vatten eller
andra gröna miljöer
(Källa: Översiktsplan
2030).
n Över en tredjedel av
Solnas yta är skyddad
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sammans arbeta i grupp i hemmiljö, så
kallade hoffices.
– Vi ville erbjuda något liknande för soloföretagare i Solna, att träffas på Boffice, det
vill säga biblioteket, förklarar Katrina Verlage.
Marie Nork och hennes företag ByNork

har varit med sedan starten 2014. Hon jobbar med inredningsdesign, både produkter
och tjänster, och ger gärna Solna stad en
eloge för Boffice, som hon ser som ett lysande initiativ att stödja småföretag och
tillväxtbolag.
– Som ensamföretagare är det skönt att få
input från andra i liknande situation. De blir
som kollegor som man stöter och blöter sina
frågor och funderingar med. Vi är ju allihop
småföretagare, visserligen från olika branscher, men har ändå liknande problem och
utmaningar att tampas med. Vi tipsar och
hjälper varandra, umgås och har trevligt,
som goda vänner, konstaterar Marie Nork.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Younes Medhat

Matavfall
natur (Hagaparken,
Ulriksdal, Igelbäcken,
Råstasjön). I december
2017 inrättades Solnas
tredje naturreservat vid
Råstasjön.
n Solnas gröna oaser
erbjuder inte bara möj

ligheter till rekreation
och välbefinnande. De
ger också bättre lokal
klimat, renare luft och

vatten samtidigt som
det långsiktiga beva
randet av natur och
djur säkras.

n Under 2017 sorterade
Solnas verksamheter
och företag ut 1826 ton
matavfall, vilket mot
svarar en ökning med
224 ton eller 14 procent
jämfört med 2016. Det
totala insamlade mat

avfallet 2017 motsvarar
82 varv runt jorden med
en biogasbil.
n Matavfallet återvinns
och blir biogas till SL:s
bussar och stadens
sopbilar. Även biogöd
sel till lokala bönder.
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ALLT FRÅN TANK
RENGÖRING TILL
DAMMBEKÄMPNING
Hansa Engineering är spe
cialister på industriella spray
processer på den nordiska
marknaden. Det kan handla
om allt från tankrengöring och
kylning till dammbekämpning
och rökgasrening. Nu hägrar
Europamarknaden.
VD Helena Wigart förklarar att företaget med sina unika produkter och kundanpassade tekniklösningar både främjar miljön och effektiviserar processer
för sina kunder.
Ett tidigare komplicerat problem,
rengöring av betongbilars insida, är nu
löst och kan mycket väl visa sig vara
Hansa Engineerings väg ut på världsmarknaden. Det handlar alltså om ett
helt nytt sätt att tvätta betongbilar.
– Det var Swerock som vände sig till
oss. På fyra månader designade vi en
maskin, med en åtta meter lång lans
och ett helt unikt tvätthuvud. Den visade sig fungera alldeles perfekt. Det
arbete som tidigare varit ineffektivt och
tidsödande görs nu på fem minuter.
Det blir 99 procent rent, dessutom
med många miljövinster då bilarna
tvättas med återvunnet vatten från se-

dimenteringsdammar. Även arbetsmiljön för förarna blir mycket bättre med
korta tvättider och de slipper jobbet
med att bila brunnen betong.
Ett 20-tal maskiner är nu sålda.
Fokus framöver är jättemarknaden
Tyskland. Sedan övriga Europa. Här
finns med andra ord en otrolig utvecklingspotential.
Ett annat exempel är DustFlex, ett
enkelt, vattenbaserat system för effektiv
industriell dammbekämpning, som
togs fram i samarbete med KTH.
Dammbekämpning har blivit ett allt
viktigare affärsområde för oss i och med
striktare miljökrav inom industrin.
Rökgasrening av avgaser från diesel-

motorer på fartyg är ett annat spännande område drivet av nya internationella regler gällande utsläppskrav.
Rökgasrening och rökgaskondensering
i kraftvärmeverk är ett annat av våra
specialistområden.
– Det är just den här bredden som
gör vårt arbete så roligt och utmanande. Vi jobbar dagligen med nya problemlösningar. Och vi löser dem, säger
Helena Wigart och skrattar.
– En av våra utmaningar, likt många

– Vi jobbar dagligen med att lösa problem åt våra kunder, berättar VD Helena Wigert,
här tillsammans med Hans Linder, ansvarig för Tvättlansen för betongbilar. En helt ny
metod att tvätta betongbilar som kan visa sig bli Hansa Engineerings väg ut på
världsmarknaden.

andra företag, är att få tag på tekniskt
kunnig personal. Vi är ett litet företag,
visserligen med ett stort antal partners,
med det är ändå en utmaning att kunna förverkliga alla våra idéer, för där
finns ingen brist, säger Helena Wigart,
som för övrigt utsågs till Årets Före
tagare i Solna 2017.
– Det var jätteroligt. Att det vi gör
blev uppmärksammat på det sättet mo-

tiverar oss ännu mer. I synnerhet nu
när allt börjat ta fart på allvar. Hela teamets engagemang, kompetens och förändringsvilja är otrolig.

www.hansa-engineering.se

Som Nordens
ledande fondförvaltare vill
vi alltid ligga
steget före.
I över 20 år har vi arbetat långsiktigt med de fastigheter vi
investerar i. Som specialister inom projektutveckling och
förvaltning av kontor, handel samt bostäder fokuserar vi på
att kontinuerligt förbättra och utveckla våra fastigheter till
sin fulla potential, samtidigt som vi ökar deras värde.
Med vår vilja att ligga steget före driver vi utvecklingen
inom fond- och fastighetsförvaltning.
Låt oss prata om vad vi kan utveckla tillsammans.
Läs mer på niam.se

Nordens ledande fastighetsfondförvaltare

Solna stad
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MILJÖPRISAD

Det är så häftigt
att se vilken påverkan en liten bit odlad
mark har på både människor och natur. Vi vill
med den här odlingen visa att det går att göra
mycket på liten yta och
att odling på ett naturligt
sätt ger positiva bieffekter,
så som ökad biologisk
mångfald, bördigare jord
och ökad kunskap hos besökare.”
Maria Hult, trädgårdsmästare på
Ulriksdals Värdshus köksträdgård
Svenska Brasseriers mål är att i Ulriksdal skapa något som liknar ett slutet krets- lopp med grönsaker, bär, örter, bin, höns och så
småningom även större djur.

Köksträdgård som destination
KÖKSTRÄDGÅRDEN vid
Ulriksdals Värdshus i Solna
är sedan ett par år tillbaka
åter fylld av odlingskraft. De
härliga grönsakerna serveras
nu dagligen på gästernas tall
rikar, inte bara i värdshuset
utan på flera krogar runt om i
Stockholm.
Hösten 2016 plöjdes en odlingsyta på
15 000 kvm upp på marken framför
Ulriksdals Värdshus, en plats som förr brukades som köksträdgård åt slottet.
Bakgrunden var de vindar av förändring
som ägde rum i och med att Svenska Brasserier
tog över verksamheten. Bolaget som är välkänt för sina anrika krogar vid Stureplan, har
nämligen som mål att bli Nordens mest hållbara restaurangkoncern. Satsningen på köksträdgården är alltså en viktig del i de hållbarhetsambitioner som Svenska Brasserier har för
hela sin verksamhet.
Med förvärvet av Ulriksdals Värdshus
tog Svenska Brasserier sitt första kliv utanför Stockholms stadsgräns. Och en vackrare plats kunde de knappast ha valt. Det
natursköna läget vid Edsviken och en unik
kulturhistorisk miljö med Ulriksdals slott i
spetsen, erbjuder något utöver det vanliga.
Inte undra på att Ulriksdals Värdshus
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ända sedan 1700-talet har varit ett populärt
utflyktsmål för stockholmare. Och så hoppas hållbarhetschefen Fanny Sturén att det
kommer att förbli. Utöver allt annat i den
här fantastiska miljön, ser hon köksträdgården som en växande attraktionskraft.
– Det som odlas här förser alla våra restauranger med grönsaker, bär, örter och
blommor. Men inte bara det, vår ambition
är att odlingen vid Ulriksdal ska vara en
självklar destination i Stockholm. Vi vill
med köksträdgården kunna inspirera och
visa besökare att det är fullt möjligt att odla
god, näringsriktig och hållbar mat även i en
storstadsmiljö.
Svenska Brasseriers mål är att i Ulriks

dal skapa något som liknar ett slutet kretslopp med grönsaker, bär, örter, bin, höns
och så småningom även större djur. Under
hösten 2017 kompletterades köksträdgården med en egen kompost där matrester
från köket bildar näringsrik jord som sedan
ska återanvändas till odlingen. De första
djuren är nu dessutom på plats. Sex stycken
Roslagsfår huserar nu i en nybyggd fårhage
bredvid trädgården.
– Det handlar om ett systematiskt arbete
med hållbara lösningar. Vi vill skapa ett
ekosystem som bidrar till att förbättra miljön i stället för att belasta den, betonar
Fanny Sturén.
Att det här arbetet inte gått obemärkt
förbi säger sig självt. Det gick inte heller

Hösten 2016 plöjdes en odlingsyta på 15 000 kvm upp på marken framför Ulriksdals Värdshus.

förbi Solna stad, vars miljöpris för 2017
tilldelades Svenska Brasserier, just för miljöarbetet vid Ulriksdals Värdshus. Priset
delas årligen ut till företag eller organisationer verksamma i Solna för betydelsefulla
insatser inom miljöområdet.
– Det känns fantastiskt kul att vårt arbete uppmärksammas av Solna stad. Jag ser
det som ett viktigt kvitto på att vi är på rätt
väg. För vi är bara i början av vårt arbete,
poängterar Fanny Sturén.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Niklas Alexandersson

FAKTA:
• Ulriksdals Värdshus ligger vid Ulriksdals
slott i Ulriksdal i Solna.
• Den nuvarande verksamheten är
Svenska Brasseriers sjätte restaurang.
Inom koncernen finns erfarenhet från
flera anrika krogar: Teatergrillen, Riche
och inte minst Sturehof från 1897.
• Svenska Brasserier har höga hållbarhetsambitioner och satsar vid Ulriksdals
Värdshus på att skapa ett slutet kretslopp och att gynna den biologiska
mångfalden.
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TEAMBILDAREN

Entreprenören Joanis Danos med bagerier i världsklass

”Jag flyttar aldrig från Solna”
BAGERI DU BON PAIN, eller
Råsunda hembageri som det
hette tidigare, har spridit dof
ten av nybakt bröd i Råsunda
sedan 1937. Sedan ett år
tillbaka ägs det anrika bage
riet av entreprenören Joanis
Danos. Han är inte bara född
och uppvuxen i Solna, det är
också härifrån han driver sina
sju företag med verksamhet i
Solna och världen.
– Det var viktigt för mig att bageriet skulle

fortsätta i samma stil som tidigare. Det var
nog därför jag fick köpa det av förra ägaren.
Han gillade mina idéer och jag gillade hans,
säger Joanis Danos, som driver flera caféer
som nu alla förses med fikabröd i världsklass
från bageriet i Råsunda.
Att Joanis har ett starkt engagemang för
Solna går inte att missa. Han föddes på
Karolinska 1978 och växte upp i ett av de
blå husen i Hagalund. Föräldrarna som
kommit till Sverige något år tidigare från
hemlandet Grekland jobbade hårt och var
noga med att Joanis och hans syskon skulle
lyckas i det nya landet: ”Lär er språket!
Studera hårt!” blev ledorden i hemmet. Det
lyckades. Alla tre barnen har blivit framgångsrika inom olika fält.
För Joanis är det nu bland annat Du
Bon Pain i Råsunda som gäller. Han driver
också Tea Story i Mall of Scandinavia och
Sthlm Bar i Grekland. Det senaste projektet är en tehandel i en lokal som han förvärvat på Råsundastråket.
Men det var inte självklart att det skulle gå

bra för de tre syskonen Danos. Hagalund
var tufft på 80-talet. Det förekom våld och
droger. Men det fanns bra saker också, berättar Joanis.
– Hagalundsparken och Vasalundshallen
blev ställena där jag och kompisarna hängde. Där kunde vi känna oss trygga. Vi spe-

lade basket och träffade vänner. Det var på
de två ställena jag blev den jag är idag.
Joanis hittade basketsporten. Det ledde
också till en karriär som elitspelare. Efter
Solna Vikings väntade några år i Grekland
som spelare hos klubbarna M.E.N.T. och
Phillipos.
– Basketen har gett mig mycket. I affärslivet har jag stor nytta av det jag en gång
lärde mig i Vasalundshallen, till exempel att
lära av sina misslyckanden. Misslyckas du
idag, vinner du i morgon, brukar jag säga.
– Jag gillar att bygga team med mina anställda. Sedan får de eget ansvar att driva
verksamheten. De behöver inte mig som
kommer in och kontrollerar vad de gör
varje dag. De vet att jag finns där när jag
behövs, säger Joanis.

”Misslyckas du idag,
vinner du i morgon”
Många som försöker ringa in receptet för
framgång brukar återkomma till att framgångsrika personer är bra på att lyssna och
lära. Det verkar stämma på Joanis som säger
att man kan lära sig något av alla människor, oavsett om de är tio år eller 80 år gamla.
”Lyssna, förstå, agera” är hans ledord.
Mycket av Joanis tid går till att utveckla
bolagen – och att engagera sig i Solnas utveckling. Han sitter bland annat med i juryn för stadens tävling ”Årets unga entreprenör”. Frågan om ungdomar och entreprenörskap är viktig. Tillgången till förebilder är avgörande för hur ungdomar utvecklas, menar han.
– Det gäller att fånga upp ungdomar tidigt, som med mig och basketen. En av
mina idéer är att staden borde starta en entreprenörsskola som kommunens alla skolor kan besöka. Där ska man kunna träffa
förebilder, inspirerande företagsledare som
exempelvis Petter Stordalen. Det är någonting jag gärna skulle hjälpa till med.
En sak är säker, Joanis tror på Solna och
vill vara med och bygga staden för framtiden.

Entreprenören Joanis Danos tror på Solna och vill vara med och bygga staden för
framtiden. Att tillväxten i Solna kommer att fortsätta ser han som självklart.
– Det är ingen slump att företagen flyttar hit.

Just nu ser han behovet av fler restauranger
och skissar på en plan att starta upp ett grekiskt bistro-deli-koncept. Han har sett hur
Solnas utveckling lett till större flöden av
människor och ser därmed möjligheterna att
skapa bättre stadsliv med fler restauranger.
Att tillväxten i Solna kommer att fortsätta ser han som självklart.
– Det är ingen slump att företagen flyt-

tar hit. De har ju koll på framtiden, säger
Joanis som själv inte tvekar om var hans
framtid kommer att utspelas – i Solna så
klart.
– Att flytta härifrån är otänkbart.
Text: Baserad på intervju för
Solna stad 75 år jubileumsbok
Foto: Casper Hedberg
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UNG AFFÄRSIDÉ

Studenters affärsidé blev succé

Samtalsstöd via telefon eller chat
UNDER UNIVERSITETS
TIDEN skissade tre tjejkom
pisar på en affärsidé. 2016
släppte de appen BlueCall
som förmedlar samtalsstöd för
att förebygga psykisk ohälsa,
via telefon eller chat. Samma
år prisades deras idé som
Årets Unga Affärsidé i Solna.
– Vi såg ett stort behov att hitta någon
att prata med, dels av egen erfarenhet, dels
av att vi såg folk omkring oss som var vilsna
i livet och inte mådde så bra som de skulle
kunna göra, säger Caroline Rödén, vd och
en av de tre grundarna.
Det saknades, som hon säger, en lättillgänglig och prisvärd terapeutisk tjänst, där
vem som helst helt anonymt, omgående
hittar någon att prata med. Det kan vara
allt från ”enklare” relationsproblem, framtidsoro eller stress på jobbet till frågor om
livspusslet eller karriärval. Det här behovet
bestämde sig alltså Caroline och hennes två
vänner för att göra något åt.
– Vi har skapat en marknadsplats. Den
som söker hjälp kopplas direkt samman
med antingen en volontär eller en samtalsterapeut. Du väljer själv. Oavsett vad är det
tystnadsplikt och anonymitet som gäller.
Det är enkelt och smidigt och passar alla.
En testlansering visade att idén funkar.
Sedan dess har allt gått i en rasande fart.
Parallellt med att appen hela tiden utvecklas och förfinas efter de hjälpsökandes behov, har även den grundläggande affärsidén förstärkts.
Utöver konsumentmarknaden, där den
som ringer eller chattar betalar för sitt samtal, finns nu även företagsabonnemang i
tjänsteutbudet. Det innebär att företag erbjuder sina anställda tillgång till BlueCalls
tjänster för att skapa en positiv förändring i
tillvaron, en enkel process där de anställda

Teamet bakom appen BlueCall, de tre initiativtagarna Tamara Bernad, Lisa Löfgren och
Caroline Rödén. Dessutom Deborah Mühlrad, tvåa från vänster, Head of Digital Health, som
anslutit senare.

kan få ett terapeutiskt samtal utan att behöva gå via sin chef.
– Vårt mål är att göra skillnad genom att
förebygga psykisk ohälsa på arbetsplatsen.
Nästan 50 procent av alla sjukskrivningar
beror på psykisk ohälsa, och det kan medföra stora kostnader för arbetsgivare. Vi
sänker trösklarna för att de anställda ska
våga och vilja ta tag i sin situation i tid genom att erbjuda ett enkelt och anonymt
verktyg, säger Caroline Rödén.
Att BlueCall gör skillnad råder det ingen tvekan om, menar hon. Betygssättning
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av den upplevda kvaliteten görs direkt efter
varje samtal. Hela 98 procent mår bättre
efter bara ett samtal.
– Det har varit en fantastiskt spännande
resa, kul och lärorik. Men det är bara början. Snart är det den globala marknaden
som gäller. Kan vi på ett enkelt sätt hjälpa
människor till förbättrad psykisk hälsa i
Sverige, kan vi naturligtvis göra det över
hela världen.
Text: Per-Åke Hultberg

BLUECALL OM ATT FÅ PRISET
ÅRETS UNGA AFFÄRSIDÉ:
”Det var otroligt värdefullt att vinna eftersom man som ny företagare har ett behov
att bli sedd och få bekräftelse på att någon
tror på det man gör. Förutom finansiering
har vinsten gett viktiga kontakter. Solna
stad har varit fantastiska mot oss och har
hjälpt oss att hitta rätt i företagsdjungeln.”

ÅRETS UNGA AFFÄRSIDÉ
Årets unga affärsidé är ett årligt pris som
delas ut till unga entreprenörer med en
affärsidé som påverkar företagsplatsen
Solna positivt. Bakom priset står Solna
stad, Fabege, PwC och Handelsbanken.

scandinavian
biopharma
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U P P TÄ C K R A D I S S O N B L U
MED ETT FANTASTISKT LÄGE VID HAGAPARKEN, NÄRA TILL STOCKHOLM CITY LIGGER
RADISSON BLU ROYAL PARK HOTEL OCH HAGA HEALTH CLUB.
HOTELLET HAR 193 RYMLIGA RUM, LUGNT LÄGE OCH EN HÄRLIG UTSIKT ÖVER BRUNNSVIKEN FRÅN
HOTELLETS TERRASS. MÖTES- OCH KONFERENSMÖJLIGHETERNA ÄR MÅNGA FÖR BÅDE STORA OCH
SMÅ GRUPPER. PÅ SÖNDAGAR DUKAS DEN MYCKET UPPSKATTADE VEGANSKA PLANT POWERED
BRUNCH UPP MELLAN 12-16.
HAGA HEALTH CLUB, EN EXKLUSIV MEDLEMSKLUBB FÖR TRÄNING OCH AVKOPPLING, ERBJUDER EN
MÄNGD OLIKA TRÄNINGSMÖJLIGHETER SÅSOM GRUPPTRÄNING, SIMNING,YOGA, HÖGKLASSIGT GYM
OCH DEN SENASTE NYHETEN, PERFORMANCE BOX, MED MÖJLIGHET FÖR BL A BOXNING. I TILLÄGG
ERBJUDS ETT BRETT UTBUD AV BEHANDLINGAR.

R OYA L PA R K H OT E L O C H
H A G A H E A LT H C L U B

RADISSON BLU ROYAL PARK HOTEL
Frösundaviks Allé 15, 169 70 Solna, Sweden
T: +46 8 624 5500 info.royalpark@radissonblu.com
radissonblu.com/royalparkhotel-stockholm

HAGA HEALTH CLUB

Frösundaviks Allé 15, 169 40 Solna, Sweden
T: +46 8 400 127 50 reception@hagahc.se
www.hagahc.se
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NYFÖRETAGARCENTRUM

Rådgivning i förändring:

”Vårt sätt att jobba
ska bli en välkänd pilot”
SOLNA STAD ÄR sedan
många år tillbaka engagerade
i NyföretagarCentrum. Förra
året handplockades Julia
Martinsson som ny verksam
hetsledare. Målet var att med
hennes gedigna kompetens
förnya, utveckla och framför
allt anpassa verksamheten
efter både kundernas och
dagens behov.
– Vad behöver dagens entreprenörer för
att utvecklas? Det har hänt så mycket inom
näringslivet på bara några år. Vi har en helt ny
digital och global verklighet att förhålla oss
till. Det innebär att även rådgivningsområdet
måste förändras, säger Julia Martinsson.
Att Julia brinner för sitt uppdrag går inte
att ta miste på. Efter att ha arbetat med
verksamhetsutveckling och innovativ projektutveckling i 15 år tog hon sig an förtroendet att förnya NyföretagarCentrum
Solna Sundbyberg med liv och lust.
– Att tänka nytt, tänka om och utveckla
stödet utifrån kundens behov är ju egentligen en självklarhet. Varför hålla fast vid
metoder där man hjälper en kund per timme, om man under samma tid istället kan
hjälpa 25 personer, både bättre och mer effektivt? Därför utvecklar vi nu kontinuerligt nya kunddrivna arbetssätt och aktiviteter, säger Julia Martinsson.
Hon beskriver det som en palett med
olika ingredienser som de nya entreprenörerna får plocka av efter behov och önskemål.
– Det handlar om att använda våra part-

Viktigt med stöd
från samhället
Julia Martinsson poängterar
speciellt betydelsen av de per
sonliga kontakterna hon har
med medarbetarna i Solna och
Sundbyberg.
– Deras genuina engagemang
i kombination med ett lika stort
engagemang från det lokala
näringslivet, i både styrelse och
partnerträffar, är en oslagbar
kombination av mixen från de
två världarna, offentlig och
privat sektor. Det är ett vin
nande koncept som jag försöker
utnyttja på bästa sätt när vi
utformar aktiviteter inom verk
samheten.
– Nyföretagande och entreprenörskap handlar i grunden om hållbar stadsutveckling. Det
vill säga, utan nyföretagande stagnerar samhället, säger Julia Martinsson, verksamhetsledare
på NyföretagarCentrum.

ners på bästa sätt, att bolla nya idéer och
hjälpas åt för att vi tillsammans ska kunna
hjälpa och stötta våra kunder att förverkliga
sina drömmar om att kunna leva på sin idé.
Julia betonar att nyföretagande och entreprenörskap i grunden handlar om hållbar stadsutveckling. Det vill säga, utan nyföretagande stagnerar samhället.
– Det ska vara trevligt att leva, bo och
verka i Solna. I den processen är nya idéer
och nya företag en viktig pusselbit. Och är
det någonstans i Sverige som man är bra på

att integrera näringslivet i stadsutvecklingen, så är det här, säger Julia, som känner sig
både glad och privilegierad att ha fått möjligheten att förverkliga sina idéer just här.
– Min förhoppning är att vårt sätt att
jobba ska bli en välkänd pilot, något som
andra runt om i landet tar efter. Då ska de
veta att det var här som det började, säger
Julia Martinsson och skrattar.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm

Solna med i fajten
om Årets superkommun
På Stora Samhällsgalan den 16 maj
ska tre superkommuner utses. Solna
är tillsammans med Mölndal och
Nacka nominerad i kategorin stor
stadskommuner.
För fjärde året i rad är Solna med bland
de nominerade när Dagens Samhälle rankar
landets kommuner. Målet är att lyfta fram
goda exempel: framgångsrika kommuner
som står särskilt väl rustade inför framtiden.
– Jag är oerhört stolt över att vi för fjärde
året i rad nominerats till Årets Super
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kommun, särskilt som priset ska gå till en
kommun med utveckling i särklass och
som står väl rustade för framtiden. Det är i
mina öron en väldigt bra beskrivning av
Solna stad och den resa vi gjort tillsammans de senaste åren, säger Pehr Granfalk,
kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.
Superkommunrankningen bygger på

officiell statistik och är indelad i elva kategorier. Förutom den historiska utvecklingen inom områden som ekonomi, skola,
vård och omsorg, kultur och fritid samt

attraktivitet, tar modellen också hänsyn till
olika framtidsfaktorer som demografi, näringsliv och arbetsmarknad, integration
och utbildningsnivå.
2016 vann Solna tävlingen, blir det en
andra seger i år? Det som talar för Solna är
en urstark arbetsmarknad med rekordmånga nya arbetstillfällen, en gynnsam demografi samtidigt som nya invånare fortsätter att strömma till. Det samma gäller företag som väljer att etablera sina huvudkontor
just här. Kommunens snabba tillväxt sker
dessutom med en ekonomi i balans.

EXEMPEL PÅ RÅDGIVNING
OCH AKTIVITETER
•D
 rop-in-rådgivning på lunchen.
• Rådgivning via telefon, alternativt online.
• Olika seminarier, till exempel om affärsoch marknadsplaner.
• Coworkning ute på företagen eller på
plats i NyföretagarCentrums lokaler i
Solna stadshus.
• Klassisk enskild rådgivning.

NOMINERAD

ÅRETS
SUPERKOMMUNER
2018
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VÄLKOMMEN TILL LE VÉLO!
Varmt välkommen till en attraktiv mötesplats och en bistro som erbjuder
smakrika måltider, vacker miljö och ett bemötande utöver det vanliga.
Du hittar oss på: Dalvägen 22 i Arenastaden Solna.
Kontakta oss på: le-velo.se@sodexo.com för offert och bokning av ditt nästa
arrangemang. Vi har också möjlighet att hjälpa dig med catering.
På www.sodexomeetings.se hittar du mer om oss och våra systeranläggningar tex: Nynäs Havsbad och Kämpasten.

Solna stad
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EGENFÖRETAGAREN

Hannas yogastudio i Råsunda

”Det handlar om att göra något
för stadsdelen där jag bor”
VÅREN 2017 tog Hanna
Backman klivet som många
drömmer om men sällan tar.
Det var då hon sade upp sig
från ett prestigefyllt jobb som
creative director i designbran
schen för att ägna sig åt sitt
företag på heltid.
Men som så ofta när det gäller berättel-

ser om företagsstarter var vägen dit knappast spikrak.
Hanna Backman tar emot i yogastudion
Little Peace Yoga på Förrådsgatan i Råsunda.
Utanför, längs ett staket, står en parkerad
cykel med blommor på som fungerar som
skylt för verksamheten.
Södra delen av Förrådsgatan rymmer förutom yogastudion second-handskivaffären
Delicious Goldfish Records. Den internationellt uppmärksammade modedesignern
Bea Szenfeld huserar också här. Gatstumpen
ser ut att lika gärna kunna ligga i en hipsterstadsdel i en stad som New York, London
eller Berlin.
– Jag har bott i både London, Sydney,
Rio de Janeiro och New York och där finns
ofta en yogastudio i kvarteret som sällan är
mer än ett ”hål i väggen”, säger Hanna.
Hon drar fram några sittkuddar på det
nylagda parkettgolvet i studion, bjuder på
te och börjar berätta.

Det handlar om att
göra något för den
här stadsdelen”
– Yoga är så mycket, det är ett hållbarhetssystem. Det största hotet mot vår värld
är inte hat, utan det är anspänningen som
många människor lever med. När människor bär på spänning inom sig fattar de
beslut som är vansinniga för dem själva och
för andra. När de slappnar av fattar de klokare beslut. Därför känner jag att det vi gör
här i studion är viktigt.
Vägen mot att bli egenföretagare började
för flera år sedan. Hanna var barnledig och
gick på promenader med barnvagnen i
hemmakvarteren i Råsunda. Hon började
se på stadsmiljön på ett nytt sätt och tyckte
att Råsunda kunde behöva lite mer ”vibe”.
– Jag höll redan då på med yoga och
åkte ofta in till stan. Jag tänkte att det ska
väl inte behövas, allt det jag sökte där kan
ju lika gärna finnas här.
Och på den vägen är det. Efter att ha
utbildat sig till yogalärare började Hanna
leda yogaklasser i Vasalundshallen. De blev
snabbt fullbokade. Så småningom föddes
idén om en egen studio.
– Jag började titta på lokaler men det var
tufft. Jag var nyskild och ensamstående
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Little Peace Yogastudio. Här händer det något hela tiden. Hanna Backman erbjuder många olika typer av yoga, har yogaklasser för gravida,
gubbar, överviktiga, akrobater, tonåringar... ja alla! Här förekommer även samtalskvällar om ekologisk mat, kurser för par, författarkvällar, dans
och konserter.

med en tvååring. Hyrorna kändes för höga.
Efter ett tag insåg jag att jag måste släppa
tanken på en stor lokal och vända på idén
om vad en studio kan vara. Jag kom att
tänka på ett ställe jag sett i London. Det var
i princip bara en blå dörr och där bakom
fanns en studio som inte rymde mer än tio
personer. Kanske kan min studio också vara ett ”hål i väggen”? Genast blev möjligheterna större, berättar hon.
Hanna hittade lokalen på Förrådsgatan,

– Yogan leder till så mycket gott. Det är
mitt sätt att arbeta för ökad medvetenhet, frid
och fred, säger Hanna Backman.

som vid den här tidpunkten var inredd
som en frisersalong. Hon bestämde sig, tog
ett lån och köpte lokalen.
Little Peace Yogastudio öppnade 2015.
Efter fyra månader hade 450 personer varit
där på olika aktiviteter. Sedan dess har även
grannlokalen förvärvats och verksamheten
utökats ytterligare. Den som tror att en yogastudio bara behöver handla om yogaklasser tar fel.
– Vi har yogaklasser för gravida, gubbar,
överviktiga, akrobater, tonåringar… alla!
Dessutom har vi haft samtalskvällar om
ekologisk mat, kurser för par, författarkvällar, dans och konserter. Här händer saker
jämt, säger Hanna och slår ut med armarna,
i lokalen som ser ljus och nyrenoverad ut.
Framtidsplaner finns det gott om.
Hannas drivkrafter är tydliga:
– Det handlar om att göra något för den
här stadsdelen, att skapa en community
som vill göra saker tillsammans. Jag anlitar
alltid lokala företag kring studion. Varför
ska jag stötta stora kedjor när jag kan anlita
lokala hantverkare och cateringföretag och
bidra till att den här stadsdelen får leva?
När det gäller framtiden för Solna stad
tycker hon att det är viktigt att fokusera på
livet. Staden måste vara mänsklig, menar
hon och exemplifierar med behovet av satsningar på mjuka värden som skolan och
kulturen.

Själv vill hon gärna utveckla arbetet med
ungdomar i kommunen. När verksamheten går bra finns möjligheten att subventionera priset för grupper som inte har de
ekonomiska möjligheterna att gå på yogaklasser. Redan idag har Hanna sådana samarbeten med ett par gymnasieskolor.
– Yogan leder till så mycket gott. Det är
mitt sätt att arbeta för ökad medvetenhet,
frid och fred. För mig börjar det arbetet här
i Råsunda, säger Hanna och avslöjar därmed tanken bakom namnet Little Peace
Yoga.
Text: Baserad på intervju för
Solna stad 75 år jubileumsbok
Foto: Little Peace Yoga

LITTLE PEACE I RÅSUNDA
ÅRETS YOGAHÄNG 2018
•U
 tmärkelsen delades ut vid yogagalan
på Södra Teatern i Stockholm.
• Juryns motivering: ”Om en studio kan
vara grundad i en idé, så är det just vad
den här studion är. En idé och övertygelse om vad som är minsta nödvändiga yta
och inredning för att en lokal ska kunna
fungera som en yogastudio. Den här
studion har fått ett stort genomslag bland
yogisar i Sverige och även utomlands.”
• Yogagalan arrangerades av tidningen
Yoga för dig.

JM bygger
framtidens Solna.
När Solna stad växer bidrar JM med hållbara bostäder och levande kvarter. Under
de senaste 10 åren har vi byggt cirka 1 500 lägenheter och hus i Solna och medverkat
till att göra Järvastaden, Råsunda, Huvudsta och Frösunda till platser där människor
vill bo och leva. Nu fortsätter vi att bygga fler hem i morgondagens Solna.

PÅGÅENDE KVARTER I SOLNA
ÅKERBÄRET, JÄRVASTADEN
Bostäder: 167 lägenheter
Storlek: 1– 6 rok, 30 –122 kvm
Pris: 2 100 000 – 6 400 000 kr
Avgift: 2 100 – 6 400 kr
Tillträde: från kvartal 4, 2018
till kvartal 2, 2019

SOLNA TRÄDGÅRDSKVARTER,
JÄRVASTADEN
Bostäder: 31 rad- och kedjehus
med äganderätt
Storlek: 5–7 rok, 132 –156 kvm
Tillträde: preliminärt från kvartal 4, 2019
Säljstart: VIP 7 maj, 2018

Läs mer på jm.se
RÅSUNDA, RÅSUNDA 101
Bostäder: 113 lägenheter
Storlek: 2– 5 rok, 34 –124 kvm
Pris: 2 400 000 – 13 450 000 kr
Avgift: 2 690 – 5 820 kr
Tillträde: från kvartal 3, 2020
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SOLNAMODELLEN

Det finns
en plats
för alla
ALLA SOM KAN jobba måste
få göra det. Det om något kän
netecknar Solnas arbetsmetod
att matcha rätt arbetssökande
person med rätt företag.
Solnamodellen som den heter
är sedan länge vida känd runt
om i landet.
Det råder stor brist på arbetskraft i hela

Stockholmsregionen. En nyckel för fortsatt
framgång för en kommun i tillväxt är därför att se till att på bästa sätt ta tillvara på
alla människors olika talanger. Det är vad
Solnamodellen handlar om.
– Vi fungerar som lots för arbetssökande
personer att snabbt och effektiv komma
tillbaka i arbete. Vi fokuserar även på nyanlända, som är en enorm resurs, säger Ulla
Johansson, arbetsmarknadschef i Solna.
Det räcker inte, menar hon, med att ha
nära relationer med det lokala näringslivet
och därmed kunskap om tänkbara arbetsplatser.
– Det har vi verkligen genom regelbundna
kontakter med företagen. Men för att kunna
gör en omsorgsfull och långsiktigt hållbar
matchning måste vi framförallt lära känna
varje enskild person, säger Ulla Johansson.
– Vi är inte ute efter snabba resultat i
statistiken utan snarare en långsiktigt hållbar planering. Det måste vara bra både för
varje arbetssökande och för företaget.

En nyckel för fortsatt framgång för en
kommun i tillväxt är att se till att på bästa sätt
ta tillvara på alla människors olika talanger.
Det är vad Solnamodellen handlar om.

Röster
om ...
Nyanlända
talanger

Själva utgångspunkten är att det finns

en plats för alla. Det gäller bara att hitta den
platsen, tillsammans med den arbetssökande
personen. Att dessutom under hela processen
kartlägga, coacha, uppmuntra och inspirera.
– Det är lätt att som arbetssökande tappa
självförtroendet. Det är då extra viktigt att
locka fram människors unika styrkor och resurser och konkretisera hur de kan bidra med
sin arbetsinsats. Samtidigt är det viktigt att
företagen inte är för låsta i sin kompetensprofil utan ger människor en möjlighet att
visa vad de går för, fortsätter Ulla.
Att de lokala företagen är engagerade
och gör mycket för att stödja arbetssökande
personer är det ingen tvekan om. Det
handlar inte bara om att de behöver arbetskraft och öka tillväxten. För ett företag i
takt med tiden är det också viktigt idag att
ta ett socialt ansvar i närsamhället.
– Det finns så många människor ute på
företagen med stora hjärtan och en stark
vilja att hjälpa människor i arbete. Vår
uppgift är att skapa kontaktpunkter, tillit
och förtroende. Tillsammans bygger vi ett
bra och gott Solna att bo och verka i.
De senaste årens stora invandring ser
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– Vi fungerar som lots för arbetssökande personer att snabbt och effektiv komma tillbaka i
arbete, säger Ulla Johansson, arbetsmarknadschef i Solna.

Ulla Johansson som en unik möjlighet för
Solna och hela regionen. Hennes erfarenhet är att de allra flesta som kommit hit
från andra delar av världen är motiverade
och vill komma in på arbetsmarknaden och
få ett jobb.
– Vi behöver dem för att minska arbetskraftsbristen. Om nyanlända bara får ett
bra mottagande med relevant introduktion
och utbildning kommer de att kunna bidra
oerhört mycket till arbetsmarknaden och
samhället i stort, säger Ulla Johansson.
– Sammanfattningsvis kan man säga att
en väl fungerande arbetsmarknad där alla
talanger, oavsett ålder och var man råkar

vara född i världen, tas tillvara är en av de
viktigaste frågorna för företagsklimatet och
tillväxten i Solna.
Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Rosie Alm

SOLNAMODELLEN
Solnamodellen är Solna stads metod att
tillsammans med näringslivet rusta och
stödja solnabor i att gå från bidrag till
egen försörjning via arbete, studier eller
företagande.

Torbjörn Bodin, General Manager
på Radisson Blu Royal Park
Hotel i Frösundavik, ser för
delarna med en mångkulturell
arbetsplats:
– Vi är en mångkulturell
arbetsplats med medarbe
tare från hela världen.
Eftersom vi verkar
i en miljö med
internationella
gäster ger det
oss en fördel
genom att vi kan
förutse våra gästers
behov och önskemål på ett enk
lare sätt. Vi kommer i kontakt
med talangerna via kommunen
bland annat genom att erbjuda
praktikplatser för nyanlända
som är intresserade av att
komma in i arbetslivet i Solna.
Torbjörn Bodin, General
Manager på Radisson Blu Royal
Park Hotel i Frösundavik.
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Maria Hernroth är hållbarhetschef på
Peab och har ett stort engagemang
för frågor som rör social hållbarhet.
Här berättar Maria om Peabskolan i
Solna – en gymnasieskola som Peab
driver för att utbilda ungdomar inom
bygg och anläggning.

Elihn Carlbrant har tidigare utbildat sig på Peabskolan. Idag arbetar hon som lärling inom Peabs byggverksamhet. Peabskolan i
Solna är en gymnasieskola inom bygg och anläggning. Här varvas teoretisk utbildning med praktik.

EN STOLT SAMHÄLLSBYGGARE I SOLNA
Peab har under många år varit en stolt och
engagerad samhällsbyggare i Solna – ett
engagemang som nu är större än någonsin.
Förutom utveckling av Ulriksdal, Nya Råsunda
och Arenastaden, driver vi också skola för
ungdomar inom bygg och anläggning, berättar
Peter Svensson, vd Peab Bostad.

Solna är en av landets snabbast växande kommuner, vilket alla
som bor, arbetar eller besökt Solna förmodligen har sett med
egna ögon. Mot himlen avtecknar sig byggkranar och nyuppförda fastigheter om vartannat. Nya stadsdelar, fler bostäder,
arbetsplatser, butiker och restauranger tillkommer ständigt.

senare år har vi därför erbjudit 100 vuxna nyanlända praktikplats hos oss, och 2016 startade vi språkintroduktion för
100 nyanlända ungdomar.
Sommarlovsjobb för gymnasieungdomar

Till sommaren anordnar vi i samarbete med Solna stad sommarlovsjobb för en grupp gymnasieungdomar. Med vägledning av bygglärare och yrkesarbetare får ungdomarna möjlighet att prova på byggbranschen under några veckor.
Peabskolan, som du kan läsa om här intill, är vår egen gymnasieskola för att utbilda ungdomar inom bygg och anläggning.
– Vi är stolta över att på
många sätt bidra till en hållbar stadsutveckling i Solna.
Tillsammans med Solna stad
anordnar vi sommarlovsjobb för gymnasieungdomar
som får prova på att jobba i
byggbranschen, säger Peter
Svensson, vd Peab Bostad.

I framkant inom social hållbarhet

Vi på Peab kallar oss för Nordens samhällsbyggare eftersom
ett samhälle består av så mycket mer än dess hus och gator.
Det handlar om livet mellan husen, att integrera olika boendeformer och att skapa trygga och levande boendemiljöer.
För oss betyder samhällsbyggande att alltid ha med det
sociala ansvaret i våra värderingar och prioriteringar. Under

Stadsutvecklingsprojekt som tar Solna in i framtiden
I Solna står vi stolt bakom tre av de senaste årens stora landmärken i kommunen.
Mall of Scandinavias tak

• Arenastaden med Mall of Scandinavia.
En av Europas modernaste stadsdelar
där Peab byggt Sveriges nya national
arena, Friends Arena, Skandinaviens
största galleria, hotell, kontor och infrastruktur som exempelvis väg- och
gångbroar. Nu färdigställs den sista
etappen av totalt 900 nya bostäder i
området, de två sista av fem 22-våningshus vid Råstasjön som står klara
under 2019.
På Mall of Scandinavias tak byggde vi
dessutom ett 50-tal radhus, unika i sitt
slag, belägna på åttonde våningen med
en svårslagen vy över Solna med omnejd.

Nya Råsunda

• Nya Råsunda. På den historiska mark
där Råsundastadion en gång låg bygger
vi nu 700 nya bostäder. I slutet av nästa
år börjar inflyttningen och 2022 ska
hela området vara färdigbyggt. Utöver
bostäder bygger vi också förskolor och
lokaler för kontor och handel. Vi kallar
området Nya Råsunda, som en parallell
till Gamla Råsunda en bit bort.
• Ulriksdal. Angränsande till
Nationalstadsparken fortsätter
Ulriksdal att växa och utvecklas till en
urban stadsdel. Här har vi hittills byggt
500 bostäder, totalt beräknas 1 500 bo-

The Gardens, Ulriksdal

städer stå klara om cirka tio år. Här
byggs också sex kontorshus med cirka
60 000 kvadratmeter kontor för den
som vill ha den ena foten i storstadens
puls och den andra i grönska och natur.
Utbudet av restauranger och service
växer ytterligare i takt med att stadsdelen fortsätter att utvecklas. Faktum är
att vi själva är ett av de företag som
kommer att bidra till den fortsatta utvecklingen. För närvarande bygger vi
vårt nya Stockholmskontor i Ulriksdal,
dit vi planerar att flytta under nästa år.

Peabskolan
– en del av
Peabs engage
mang i Solna
Att Peab bygger mycket i Solna har
nog de flesta solnabor lagt märke
till. Men att Peab driver en egen
skola i Solna är det kanske inte så
många som vet.
Maria Hernroth, du är styrelseordförande för Peabskolan,
förklara, vad är det för skola?
– Peabskolan är en gymnasieskola som utbildar inom ramen för det
nationella gymnasieprogrammet
bygg och anläggning. Det innebär
att vi utbildar eleverna till träarbetare, murare, anläggningsarbetare
och betongarbetare. Samtidigt är
det ett sätt för oss att intressera
ungdomar för vår bransch.
Varför har Peab en egen skola?
– En bra utbildning är en förutsättning för att både individer och
samhälle ska kunna utvecklas och
det vill vi vara med och bidra till.
Vi är ett bra komplement till andra
skolor genom att vi varvar teoretisk
utbildning med praktik på våra egna byggarbetsplatser och genom att
vi alltid viker en del av utbildningsplatserna till elever som av olika orsaker behöver en andra chans.
Hur går det för era elever?
– Det går bra. Sedan starten 2006
har fler än 800 elever tagit studenten
på Peabskolan i Solna eller på våra
skolor i Göteborg och Malmö. Cirka
två tredjedelar av dem anställdes direkt efter utbildningen i Peab eller
något av de övriga byggföretagen.
Varför har ni lagt en av era
skolor i just Solna?
– När vi skulle välja lokalisering i
Stockholmsområdet var Solna ett lätt
val. Eftersom vi har varit med och
byggt Solna under lång tid vet vi att
det är lätt att verka här. Vi känner
oss helt enkelt hemma i Solna.

www.peab.se
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Solna United – början på en ny
gemenskap vid Solna Station.

T Tunnelbana planerad

Solna United

Tvärbana
J

Solna station
Pendeltåg

Bussar

Knappt tre minuters promenad från
pendeltåget växer det nya kvarteret
Solna United upp.
Förutom kontorsytor av yppersta klass,
erbjuder vi möjligheter att mötas långt
utöver det vanliga – exempelvis i nio
unika pods på taket. Här finns också café
och restaurang i en lobby där takhöjden
är hela sju meter.
Projektet är det första av flera som
planeras vid Solna Station. Här har
du nära till nästan allt – pendeltåget,
tvärbanan och snart även tunnelbanans
nya gula linje.

skanska-DI2_kortad_text-Emelie_17.26_3.indd 1

Hösten 2019 ska allt vara klart
för inflyttning. Solna United
utgör den första etappen i en
satsning på området kring
Solna Station, med mervärden
långt utanför pendeltågsspärrarna.
Själva byggnaden omfattar Fredrik Lantz, uthyrare
solnautd.com/kontakt
35 000 m2 kontor med egen
cykelentré och nyss nämnda
pods, alltså de nio mötesrummen på taket.
– Men det är den stora, välkomnande entrén
som karaktäriserar hela huset, säger Fredrik
Lantz, uthyrare på Skanska.
Lobbyn erbjuder sådant, som större företag
som hyr ett helt hus, har på sina kontor men som
mindre hyresgäster kanske saknar.
– Det finns en efterfrågan på gemensamma
utrymmen och mötesplatser. Även om företaget
inte är så stort, så kräver man mer av kontoret än

att hissen fungerar och att det finns plats för alla
skrivbord. Det är viktigt att kunna mötas på
olika sätt. Därför har vi både podsen på taket
och några mötesrum i entrén, för dem som
behöver det.
– Det vi ser är att hyresgäster vill ha närhet till
service och samtidigt ska det vara representativt
och trivsamt på kontoret.
Det korta avståndet till Mall of Scandinavia
och läget vid pendeln som tar 7 minuter till
Centralen tror Fredrik kommer att locka många.
– På lite längre sikt kommer Solna Station att
betyda något helt annat för människor i Solna
stad, än vad det gjort hittills. Det strategiska
läget samt närheten till service och kommunikationer, tror vi gör att många företag kommer att
söka sig hit.
Man behöver inte längre välja mellan
business och gemenskap. I Solna United får
man både och.

Ombonat
och hållbart
högt upp på
önskelistan.
Skanska har i samarbete med Sifo genomfört en undersökning om varför vi trivs på kontoret. På önskelistan,
näst efter kort restid: Ombonad inredning.
Kollegorna är viktigast för trivseln på arbetsplatsen. Detta anser
90 % av alla som arbetar på kontor i Stockholm. Därefter följer
fria arbetstider, 65 %, och en avslappnad företagskultur, 53 %.
Andra faktorer för trivsel: Kort resväg till jobbet, ombonad
inredning och att huset är miljövänligt. Barnpassning, cykelverkstad och möjligheten att kunna ta med sig en matkasse,
prioriterades inte lika högt.
Många saknar träningsmöjligheter, mötesrum och enskilda
rum på sina arbetsplatser. Om det funnes plats önskas biljardbord,
pingisbord, träningsredskap, sköna möbler och tv-spel.
Läs mer och ladda ner rapporten på www.skanska.se/jobbtrivsel

Fyra av fem menar att kort
restid till kontoret är viktigt
för hur de trivs med sitt jobb.
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Fira att Solna fyller
75 år som stad!
I år är det 75 år sedan Solna blev stad – en anledning att fira!
Kom och delta i jubileumsfirandet på nationaldagen i Hagaparken.
solna.se

