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Det har varit en annorlunda vår. Kampen mot
det nya coronaviruset, Covid-19, har inneburit
stora påfrestningar för oss alla och skapar nya
utmaningar för oss att möta. Jag vill rikta ett
stort tack till alla Solnabor som har följt myndigheternas rekommendationer och hjälpt oss att
bekämpa pandemin och till alla Solnaföretagare
som har kämpat för att upprätthålla sina verksamheter. Jag vill också rikta ett stort tack till
alla som har arbetat för att säkerställa kritiska
samhällsfunktioner under pandemin, inte
minst medarbetarna i stadens verksamheter.
Stort tack för ert arbete och era uppofringar.
Pandemin är långt ifrån över men bedömningen är att det sakteliga går åt rätt håll. För
staden kommer fokus fortsatt att ligga på att
bekämpa pandemin, men också på att möta
efekterna av konjunkturförsämringen som har
följt av pandemin. Läget är värre än under
fnanskrisen med stora varsel, ökad arbetslöshet
och lägre skatteintäkter. Staden måste intensifera
sitt näringslivs- och arbetsmarknadsarbete för
att skapa förutsättningar för nya jobb och för
att rusta Solnaborna att möta en förändrad
arbetsmarknad. Staden måste också utveckla
stadens verksamheter och arbetssätt för att möta
de ekonomiskt svårare tiderna. Fokus behöver
ligga på att hjälpa de som behöver hjälp när de
behöver det som allra mest.
Nu står sommaren för dörren och många
kommer att tillbringa sommaren på hemmaplan.
I detta nummer av Solnanytt kan du läsa om
ett axplock av allt som Solna har att erbjuda i
sommar. Passa på att njuta av sommaren i Solna!
Jag vill också be om att vi fortsätter att följa
myndigheternas rekommendationer för att
begränsa smittspridningen och att vi stödjer
våra lokala företag genom att handla lokalt.
Trevlig sommar!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Fler hyresrätter byggs
i centrala Solna

Foto: Susanne Kronholm

Centrala Solna får ett tillskott av nya
hyresrätter genom en principöverenskommelse mellan Solna stad och Signalisten.
Projektet omfattar upp till 80 nya hyreslägenheter och ett LSS-boende i kvarteret
Turkosen vid Solna centrum, enligt ett
beslut i kommunstyrelsen den 11 maj.
En färdedel av de nya lägenheterna
kommer att vara fyra rum och kök,
eller större. Byggnadsnämnden får nu i
uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Årets cykelsatsning
I slutet av april påbörjade staden årets cykelsatsning med att förbättra
och rusta upp cykelvägnätet. En del av satsningen är en helt ny cykelväg
som anläggs vid Kolonnvägen med trafksäker passage för både gående
och cyklister. Cykelvägen får ny belysning och en tydlig separering mellan
gående och cyklister. Sträckan är en del av det så kallade Märstastråket
som är ett av de regionala cykelstråken.
Det kommer också ske en breddning av cykelvägen utanför Ulriksdalskolan och cyklisterna ska nu ledas utanför skolområdet. Även belysningen
kommer att förbättras. Nya cykelfält anläggs också längs Östervägen och
S:t Ansgars väg på en sträcka av cirka en kilometer. Till hösten 2020
startar arbetet med att rusta upp och bredda befntlig cykelbana längs
Solnavägen mellan Sundbybergsvägen och Centralvägen. Sträckan är en
del av det så kallade Solnastråket som är ett av de regionala cykelstråken.
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I år kommer fler än vanligt att tillbringa sommaren på hemmaplan. I Solna finns goda möjligheter till en aktiv semester även när
man behöver hålla avstånd. På det här uppslaget har vi samlat ett
urval av tips för en härlig hemester. På solna.se/hemestra hittar
du fler. Tillsammans hjälps vi åt att hålla Solna rent och snyggt.
Njut av din sommar i Solna!

Slottsträdgården
Ulriksdal

En vandring runt Brunnsviken på Hälsans stig
bjuder på varierad terräng och olika upplevelser.
Genom Solna passerar promenaden Hagaparken
och Bergshamra koloniområde. Hela sträckan runt
Brunnsviken är 11 km.

Pep park i Huvudsta
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Ung i Solna

För dig som är ung erbjuder Solnas ungdomsverksamhet olika pop-up aktiviteter under sommarlovet, till exempel paddling i Brunnsviken. Aktiviteterna planeras efter väder och ungdomarnas eget
intresse. Solnas föreningsliv och andra samarbetspartners planerar också sommaraktiviteter,
exempelvis workshops för barn och unga i musik
och cirkus. Håll utkik på solna.se/hemestra för
aktuell information.

Filmstaden 100 år

Kliv in genom portalen och
upptäck svensk filmhistoria i
Råsunda. På den här platsen
spelades över 400 filmer in
mellan åren 1920 och 1973.
Här skapade Victor Sjöström
och Mauritz Stiller klassiska
stumfilmer medan Greta Garbo
och Ingrid Bergman gjorde
stjärnroller som bar hela vägen
till Hollywood. Under 2020 firar
Filmstadens 100-årsjubileum.
För aktuella öppettider se
filmstadenskultur.se
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Filmstaden

Hagalunds
käpphästpaddock

Motionsspår och utegym vid Bergshampa IP

Bakom tennisbanorna på Bergshamra IP börjar ett motionsspår som är två kilometer långt, och där ligger också ett av
stadens utegym. Runt fotbollsplanen finns löparbanor för den
som föredrar det.

Bad och sommar hör ihop. I Solna finns flera
fina badmöjligheter. Vid Huvudsta strandbad
har du möjlighet att bada både från sandstrand
och brygga och dessutom finns det ett flertal
bassängbad och plaskdammar. Läs mer om
baden på solna.se/badplatser

Hagaparken

Parkour i
Skytteholmsparken
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Padeltennis är en av de snabbast växande
inomhussporterna som också fungerar utomhus.
Välkommen till Bagartorpsringen för att prova på!

Råstasjön

Råstasjöns naturreservat har ett rikt fågelliv med en av
Stockholmsregionens största skrattmåskolonier och flera häckande
rödlistade arter. Här finns också hela sju arter av fladdermöss!

Kulturhistoria på egen hand
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Det finns flera ljudguider om Solna som du kan ha med dig på promenaden
i din telefon och upptäcka Solnas kulturhistoria på egen hand. Förslag på
promenadvägar och intressanta platser att besöka hittar du på solna.se/ljudguider

Pep Park

Läs mer på
solna.se/hemestra
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Hälsans stig
Brunnsviken

Råstasjön
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Kungliga nationalstadsparken 25 år

Världens första nationalstadspark fyller 25 år i år! Nationalstadsparken
(även kallad Ekoparken) är en grön oas för hela Stockholmsregionen.
Här kan du till exempel göra en utflykt till Ulriksdals slott, ha picknick
i Hagaparken eller besöka något av alla vackra naturområden.
Läs mer på nationalstadsparken.se
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I Hagalund finns en av Sveriges första
käpphästpaddockar. Att rida käpphäst
är en trend som har blivit oerhört stor
och populär bland barn och unga de
senaste åren. Den nya paddocken för
käpphästridning ligger i Hagalund.
Den invigdes i maj och är öppen för alla.

Bergshamra IP

Padeltennis
i Bagartorp
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Hagalunds käpphästpaddock

Svedenbadet

Vid Huvudsta gård och Augustendals 4H-gård hittar du 100 meter
inspiration i form av Sveriges första Pep Park. Här finns redskap
och utrustning för lek, rörelse och vardagsmotion för både barn,
unga och vuxna.
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Frisbeegolfbana

Frisbeegolf, även kallat
discgolf, är en lätttillgänglig utomhussport
som lockar allt fler.
I Svedenområdet i
Bergshamra finns
nu en ny bana med
frisbeekorgar utställda.

Hälsans stig – Brunnsviken

o
ot

Mulle Meckparken

Mulle Meckparken är en populär temalekpark i
Järvastaden. Här finns uppbyggda sagomiljöer
kring barnboksfiguren Mulle Meck. Barnen kan
bland annat leka i Daisy Diesels garage och
Wilma von Winkelhocks observatorium. Parken
är alltid öppen och är gratis att besöka.

Parkourställningen i Skytteholmsparken utmanar dig
att ta dig fram på nya
kreativa sätt – hoppa,
svinga, klättra! I parken
finns dessutom utegym,
basketplan, bollpitch och
en beachvolleyplan.
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God luftkvalitet
Sedan första januari 2019 mäter Solna
stad, med hjälp av en luftmätningsstation, halten av luftföroreningarna
kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10)
vid Råsundavägen, i närheten av Stråket.
Nu har första årets mätdata sammanställts och resultatet visar på en god luftkvalitet i staden. Halterna av luftföroreningarna kvävedioxid och partiklar i
staden ligger väl under miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. För kvävedioxid
uppnås även miljömålet för ”Frisk luft.”
Mätningarna fortsätter under 2020.
Foto: Casper Hedberg

Internationella
Engelska skolan
Internationella Engelska Skolan startar
en ny grundskola för årskurs 4 till årskurs 9
med plats för 600 till 900 elever i stadsdelen
Ingenting i Huvudsta. Det är den före detta
polishögskolan som byggs om till skola.
I arbetet har skolvägarna setts över utifrån
Solna stads plan för säkra skolvägar. Skolan
beräknas kunna starta i augusti 2021.

Tvätta
händerna!

Ny fritidsgård i Hagalund
Efter sommaren startar Black Sheep sin verksamhet för Solnas äldre
ungdomar i en ny och permanent lokal i Hagalund. Den nuvarande
lokalen stänger i samband med byggstarten för den nya tunnelbanan.
Verksamheten kommer vända sig framförallt till äldre ungdomar, i
åldern 16 till 19 år. Fokus kommer att ligga på skapande och kreativa
aktiviteter som musik, dans, foto och flm, med fortsatt utveckling av
det mycket uppskattade utbudet av aktiviteter som byggts upp under
åren på Black Sheep. Det kommer även att fnnas ett café och möjlighet
för ungdomar att bara träfas och umgås.

2 metersregeln

I hela

30
sekunder

Så ofta
du kan

Aktuell information om
stadens verksamheter
på solna.se/coronavirus

1. Löddra ordentligt.
2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå
handen och runt tummen.
3. Skölj och torka.

Ett sätt för dig att rädda liv.

Minska risken att bli sjuk.

Vill du nå Solna stad?

Sociala medier

Information från Solna stad

Ring 08-746 10 00, gå in på solna.se/kontakt
eller besök oss i stadshuset, Stadshusgången 2.

Instagram: solna_stad
Facebook: cityofsolna
Twitter: @solnastad
LinkedIn: Solna stad

Ansvarig utgivare Elin Berlin
Grafisk formgivare Veronica Malmkvist
Tryck Tryckservice AB
Upplaga 43 800 exemplar

Stadshusets öppettider hittar du här:
solna.se/oppettider

