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Under våren påbörjade staden ett projekt på Råstasjöns IP, belägen intill Friends Arena,
som syftar till att testa och utvärdera klimatvänliga konstgräsmaterial. Olika typer av
material har placerats ut på fyra fotbollsplaner och utvärderas löpande under hösten och
framåt. Projektet bedrivs tillsammans med Stockholms fotbollsförbund och kommer att
pågå fram till 2023. Att projektet pågår till 2023 möjliggör att många olika material
kan testas under lång tid och under olika väderlekar och årstider.
– Det här är ett unikt projekt för en sådan anläggning. Nyttjandetiden på anläggningen maximeras samtidigt som klimatpåverkan minimeras, säger Elin Berlin,
biträdande förvaltningschef på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid.
För att materialet ska utvärderas på bästa sätt överlåts bedömningen till de som
nyttjar planerna – spelarna. Via en app får spelarna gå in och bedöma hur de olika
materialen är att spela på. Just nu utvärderas bland annat olivkärnor, kork, hampa
och kalksten i olika kombinationer på respektive fotbollsplan.
Näst på tur i projektet är en utvärdering av driften av fotbollsplanerna, där de som
sköter planerna ska bedöma driften på samma sätt som spelarna bedömer spelupplevelsen.
Nästa byte av material är planerat till sommaren 2022.
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På en ny testanläggning på Råstasjöns IP får fotbollsspelare utvärdera
nya klimatvänliga konstgräsmaterial. Projektet drivs av Solna stad i
samarbete med Stockholms fotbollsförbund.
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Bebyggelsestruktur
för Norra Hagastaden
med aktuellt
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markerat.
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Nu står vi mitt i hösten och glädjande nog har samhället kunnat
startas igång efter pandemin. Det är äntligen möjligt att börja träffas,
att öppna verksamheter och återgå till arbetsplatser. Vi behöver
fortsätta att vara försiktiga, ta hänsyn till varandra och vaccinera oss
för att undvika bakslag.
Hösten är alltid en intensiv period med många frågor på dagordningen i staden. Inte minst står skolfrågorna högt på dagordningen, där
staden har ett stort fokus på kunskapsuppdraget. Inriktningen är att
höja kvaliteten på undervisningen, öka tillgången till behöriga lärare
och att avlasta lärarna administrativa uppgifter för att de ska få mer
tid för undervisning.
Även arbetsmarknadsfrågorna står på dagordningen. Arbetslösheten
har ökat under pandemin och staden behöver intensifiera arbetet med
att skapa förutsättningar för nya jobb. Fokus ligger på de som står längst
från arbetsmarknaden och på ungdomar. För att stödja Solnas ungdomar till jobb eller studier har nyligen ”Jobbfabriken” startats upp på
Fabrik 38, mötesplatsen för Solnas äldre ungdomar i Hagalund.
Vi har också ett allt större fokus på trygghetsfrågorna i staden. Det är
oacceptabelt att brottsligheten breder ut sig och polisen måste ta ansvar
för Solnabornas säkerhet och trygghet. Vi kommer från stadens sida
att göra allt vad vi kan för att stödja polisen i detta viktiga arbete.
I detta nummer av Solnanytt kan du läsa mer om vad staden gör för
att utveckla sitt trygghetsarbete.
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Tusen nya bostäder
i Norra Hagastaden
Nu påbörjas planeringen för utvecklingen av Norra Hagastaden. Den
innebär nya kvarter med cirka 1 000 bostäder, nya arbetsplatser och
en levande stadsmiljö med verksamheter som service, restauranger
och butiker längs gator och torg.
Samtidigt öppnas möjligheter för nya etableringar inom sjukvård, forskning, hälsa
och utbildning, som ytterligare stärker områdets centrala position inom Life Science.
Området ligger i anslutning till den kommande nya tunnelbanestationen Hagastaden,
på tunnelbanelinjen som byggs till Arenastaden.

Bostäder i blandade storlekar
Projektet omfattar cirka 1 000 nya lägenheter i blandade storlekar, varav minst
20 procent ska vara med fyra rum och kök eller större. Dessutom planeras en
förskola och LSS-lägenheter. Samtidigt tillkommer cirka 25 000 kvadratmeter för
kommersiella lokaler och ytterligare upp till 87 000 kvadratmeter för vård, utbildning, forskning och laboratorieverksamhet. Projektet ger även ett bidrag till stadens
medfinansiering av tunnelbanans utbyggnad genom Solna.  
Planprogram för Norra Hagastaden
Projektet utgör första etappen av utvecklingen av Norra Hagastaden. Utgångspunkten är den fördjupade översiktsplanen för Karolinska – Norra station och tidigare
överenskommelser mellan Solna stad och Region Stockholm, samtidigt som det nya
Karolinska Universitetssjukhuset växte fram och utbyggnaden av den nya tunnelbanan genom Solna påbörjades. Planprogrammet för Norra Hagastaden godkändes av
byggnadsnämnden hösten 2016 och omfattar sammantaget 3 000 nya lägenheter.
Nästa steg
Principöverenskommelsen mellan Solna stad och Region Stockholm förväntas beslutas
av kommunstyrelsen den 11 oktober 2021. Det innebär att arbetet med den första
detaljplanen för Norra Hagastaden nu kan påbörjas. Byggstart planeras preliminärt
till 2025.

Solnavägen
utvecklas till
en levande
stadsgata
Nu är arbetet igång med att omvandla Solnavägen till en levande
stadsgata med fokus på cykel,
gång och busstrafik. Arbetena
påverkar trafiken på Solnavägen
och staden ber om tålamod.
Solnavägen kommer under de närmaste
åren att utvecklas från en trafikerad trafikled till en levande stadsgata med fokus
på cykel, gång och busstrafik. Under
sommaren påbörjades arbetet med att
bygga nya bostadskvarter som kommer
att inrymma 400 lägenheter ovanpå
parkeringsdäcket vid Solna centrum.
Det påbörjades även schaktarbeten inför
kommande byggnation av nya bostäder
och arbetsplatser längs med Solnavägen,
söder om Sundbybergsvägen i anslutning
till den kommande tunnelbanestationen
Södra Hagalund. Sedan tidigare pågår
arbetet med att bygga ut den nya tunnelbanan genom Solna och den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund. Arbetena
påverkar trafiken på Solnavägen i olika hög
utsträckning och staden ber om tålamod.
Arbetena genomförs för att skapa en
tryggare och mer levande stadsmiljö med
en blandning av bostäder, arbetsplatser
och lokaler i gatuplan för till exempel
restauranger, butiker och service.  
För mer information om allt som pågår
längs Solnavägen och aktuella trafikstörningar, se solna.se/solnavagen

Solnavägen ska bli en levande stadsgata
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Kortare restider och bättre framkomlighet
Under sommaren 2021 har flera åtgärder genomförts för att
förbättra framkomligheten för stombussarna genom Solna.
Busstrafiken har fått bättre förutsättningar genom nya kollektivtrafikkörfält på delar av Huvudstaleden och Frösundaleden –
vilket möjliggör minskad trängsel och kortare restider i busstrafiken. Bakgrunden är ett uppdrag från kommunstyrelsen.
På Huvudstaleden i riktning mot Stockholm har kollektivkörfält på cirka 350 meter införts i höger körfält. Och på
Frösundaleden har två kollektivkörfält tillkommit – ett från
korsningen med Huvudstaleden och ytterligare ett från
Ankdammsgatan till Huvudstagatan. De nya kollektivkörfälten,
med nya vägmärken och vägmarkeringar, ger förutsättningar för
fler och tätare bussturer. Nu ser staden över vilka möjligheter som
finns framöver för att fortsätta skapa bättre förutsättningar för
busstrafiken genom Solna.

Nedskräpningen har minskat med 67 procent
Solna har blivit renare. Sommarens skräpmätningar visar att nedskräpningen har minskat i
både centrala Solna och i Bergshamra med cirka
67 procent. Cigarettfimpar är det i särklass
vanligaste skräpet – under sommaren plockades
över 12 000 fimpar upp från Solnas gator och torg.
– Staden har bidragit genom att utöka städningen och byta till bättre papperskorgar. Det har
tillsammans med insatserna från Solnabor och
besökare gjort att Solna har blivit renare, säger
Catarina Ericsson, chef för tekniska förvaltningen.
Varje år sedan 2017 genomförs en skräpmätning i centrala Solna, tillsammans med stiftelsen
Håll Sverige Rent. Skräpföremål tas om hand och
räknas på sammanlagt 860 000 kvadratmeter.
Sedan förra året görs detta även i Bergshamra på
en ungefär lika stor yta.

Jobbfabriken stöder
unga på vägen till arbete
Jobbfabriken startade i somras som en del av Solnamodellen
Unga, som ska stödja Solnas ungdomar till arbete, studier eller
eget företagande. Satsningen har redan börjat ge resultat. Det
kan 20-åriga Tamila Saremi vittna om, som numera jobbar
med kulturintresserade ungdomar för kulturskolans räkning
efter att ha fått hjälp på Jobbfabriken. Lotten Johnsson är
näringslivssamordnare på Jobbfabriken och en av dem som
stöttat Tamila på vägen.
– Jobbfabriken har hamnat rätt på alla sätt och har redan
börjat få unga i jobb. Vi möter varje ungdom där var och en
befinner sig i livet just nu, och agerar vägvisare. Sedan tar de
sig vidare av egen kraft, säger Lotten Johnsson.
Jobbfabriken har sin placering i Fabrik 38, mötesplatsen
för äldre ungdomar på Hagalundsgatan 38. Förutom tillfälliga
projekt och möjligheter att utveckla sina fritidsintressen, finns
här också Unga i Huset Solna, som erbjuder främjande insatser
för ungdomar i åldern 16-24 år som varken arbetar eller studerar.

Ny näringslivschef
Den 1 september tillträdde Evrim Erdal som ny näringslivschef
i Solna stad. Hon kommer närmast från en tjänst som näringslivsstrateg i Stockholms stad, men har tidigare arbetat tio år
i Solna stad med liknande frågor.
– Ett tydligt fokus på näringslivsfrågor har givit Solna ett
gott företagsklimat och god kompetensförsörjning. Jag ser fram
emot att arbeta vidare i den riktningen och bidra med nya idéer
till samarbete med näringslivet och service till företagen.
Ambitionen är hög – vi vill verkligen ge våra entreprenörer
bästa möjliga förutsättningar att starta, driva och utveckla sina
företag, säger Evrim Erdal.

Gångvägen runt
Råstasjön rustas upp
I september genomfördes den första etappen av upprustningen
av gångvägen runt Råstasjön. Den uppskattade gångvägen får
ny grusbeläggning för att undvika att vatten samlas i vägen och
skapar en lerig gångväg. Upprustningen sker etappvis och under
den tid som arbetena pågår vid respektive etapp kommer
gångvägen att vara helt avstängd. Upprustningen planeras att
kunna i sin helhet genomföras under hösten.
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Evrim Erdal, näringslivschef i Solna stad.

Solna klättar i flera
miljörankningar
Solna har förbättrat sina resultat i flera miljörankningar.
I tidningen Fokus årliga rankning ”Bäst att leva” tar
Solna hem förstaplatsen i hållbarhetskategorin
Agenda 2030. Solna förbättrar även sina resultat
i Aktuell Hållbarhets rankning av Sveriges miljöbästa
kommuner.
FN har tagit fram 17 globala hållbarhetsmål som går under
samlingsnamnet Agenda 2030. Tidningen Fokus rankning
baseras på Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, samt
Koladas statistik om kommuners måluppfyllelse i ett antal
Agenda 2030-mål. Av rankningen framgår att Solna är den
kommun som bäst möter hållbarhetsmålen i Sverige. Sammantaget placerar sig Solna på en tiondeplats över landets bästa
kommuner att leva i.
Solna klättrar även i Aktuell Hållbarhets rankning av
Sveriges miljöbästa kommuner. Totalt placerar sig Solna på
plats 21 av 290 kommuner, en förbättring med 24 placeringar
jämfört med förra årets mätning. Rankningen baseras på
Aktuell Hållbarhets kommunenkät samt på aktuella data från
ett tiotal andra källor, bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige. I år ingår
även nyckeltal kopplade till klimatdata.
– Det är verkligen roligt att stadens miljö- och klimatarbete
ger resultat. Solna växer och hållbar stadsutveckling står alltid i
fokus för oss, säger Kristina Tidestav, stadsdirektör i Solna.
2019 antog Solna stad en klimatstrategi som tydligt pekar ut
färdriktningen för stadens långsiktiga arbete. Enligt klimatstrategin ska Solna vara en hållbar och klimatneutral stad 2045 och
redan 2035 ska staden vara en klimatneutral organisation. För
att nå målen är det viktigt att bygga en tät och klimatsmart stad
i enlighet med översiktsplanen. Andra viktiga satsningar är att
möjliggöra ett hållbart resande. Det görs genom att underlätta
för invånare att använda cykel eller kollektivtrafik med en stor
satsning på utbyggd tunnelbana.
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Tre nya skolor har
öppnat i Solna
Tre nya skolor i Solna slog upp sina portar för Solnas
elever vid höstterminstarten. Internationella Engelska
Skolan öppnade en skola för årskurs 4-9 i Huvudsta,
Raoul Wallenbergskolan kompletterade sin F-6 skola
i Järvastaden med ett högstadium i Bagartorp och
Solna grundsärskola startade upp i Skytteholm.
Nya skolan i Huvudsta. Vy från Armégatan strax väster om planområdet.
Illustration: Pavel Vavilov Studio

Grönare och
tryggare skola
efter samråd
Planeringen av den nya skolan i Huvudsta fortsätter.
Den 25 augusti beslutade byggnadsnämnden om
granskning av detaljplanen, som också omfattar
250 lägenheter och 29 radhus.
Den nya skolan i Huvudsta byggs för att kunna ersätta
Tallbackaskolan och möta det växande behovet av elevplatser
i Huvudsta. Den nya skolan får en kapacitet för 750 till 900
elever från förskoleklass till årskurs 9 och ska tillsammans med
Granbackaskolan möta behovet av elevplatser i Huvudsta.
– Vi planerar för en modern skola som motsvarar de krav
som ställs på framtidens undervisning. Skolan är en viktig del
i stadens skolförsörjning för att långsiktigt säkerställa tillgången
på elevplatser i södra Solna, säger Lena Lundström, skolchef på
barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad.
Detaljplanen inbegriper även ny bebyggelse för bostäder,
med cirka 250 lägenheter i flerbostadshus och 29 radhus.
Armégatan omvandlas från trafkled till en levande stadsgata,
med bättre trafkmiljö för fotgängare, cyklister och bussresenärer.
Detaljplanen bidrar till ambitionen att skapa säkrare och tryggare
vägar till och från skolan.
Detaljplanen, som nu är på granskning, har justerats på
några punkter som ett resultat av vidare studier och önskemål
från elever, personal och allmänhet. En ny form på skolbyggnaden möjliggör separata entréer och en tydligare uppdelning av
skolgårdsytorna ger förbättrade förutsättningar för ökad
trygghet och trivsel för barn i olika åldrar. Jämfört med tidigare
förslag bevaras även fler träd i anslutning till skolgården.
Kommunfullmäktige väntas anta detaljplanen runt årsskiftet.
Läs mer på solna.se/blamesen
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– De nya skolorna bidrar till en jämnare fördelning av elevplatser i staden, vilket är viktigt för att kunna förbättra kunskapsresultaten ytterligare. Samtidigt får stadens grundsärskoleelever
nu samlas under ett och samma tak, vilket har flera positiva
effekter, säger Alessandra Wallman, förvaltningschef på barnoch utbildningsförvaltningen, Solna stad.

Internationella Engelska Skolan Solna
Den 17 augusti invigdes Internationella Engelska Skolans nya
grundskola i Huvudsta. Skolan tar emot elever i årskurs 4 till
årskurs 9, med plats för 600 till 900 elever. Internationella
Engelska Skolan har lärare från 12 olika länder och arbetar
aktivt med mångfald och gemenskap för att skapa de bästa
förutsättningarna för lärande.
Raoul Wallenbergskolans nya högstadieskola
Den 18 augusti invigdes Raoul Wallenbergskolans nya högstadium i Bagartorp med plats för cirka 360 elever. Skolan
är ett komplement till skolan i Järvastaden för elever i årskurs
F-6. Skolan kommer att ha en idrottsprofil och är den första
skolan i Stockholms län som får en Svanenmärkning, vilket
innebär att den lever upp till tuffa krav för miljö och hälsa.
Solna grundsärskola
Solna grundsärskola invigdes vid terminsstart och välkomnade
då ett fyrtiotal elever. Från att grundsärskolan tidigare har
funnits i flera olika lokaler får nu eleverna en helt egen sammanhållen skola med hög lärarkompetens. Skolan ger eleverna bättre
förutsättningar till lärande och utveckling med större möjligheter
att anpassa timplaner, undervisningslokaler, schema och pedagogik.
Foto: Susanne Kronholm

Susanna Franzén, rektor på Råsunda skola.

Solna utvecklar grundskolorna
Sedan skolstarten i augusti är
Råsundaskolan och Råsunda
centralskola en och samma skola,
Råsunda skola, med elever från
förskoleklass till årskurs 9. Den nya
skolorganisationen är en del i
utvecklingen av Solnas skolor som
syftar till att höja kvaliteten på
undervisningen för att förbättra
kunskapsresultaten för eleverna.

hörande grupprum för att lätt kunna dela
upp en klass i mindre grupper. Lärarnas
arbetsplatser på skolan är placerade så att
vuxna ska finnas i elevernas närhet för att
skapa trygghet. Ett initiativ från personalen
på skolan har lett till ett arbete om skolans
lärmiljöer och att skapa en trygg och tillgänglig lärmiljö för alla. Vissa klassrum har
anpassats med bland annat flexibla möbler
och skärmar för att möta alla elevers behov.

Efter en period med intensivt arbete för
att få den nya organisationen på plats och
förbereda lokalerna för att kunna ta emot
fler elever, har det varit en lugn start på
läsåret berättar Susanna Franzén, rektor
på Råsunda skola.
– Nu har vi rätt förutsättningar för att
skapa en skola där alla elever både trivs
och når sin fulla potential. Organisationen
är väl genomtänkt med samarbete och
skolutveckling i fokus. Det är ett spännande
uppdrag som jag har sett fram emot, säger
Susanna Franzén.

Trygghet och studiero
Att arbetet med trygghet och studiero
är i full gång märks på både elever och
personal. På Råsunda skola har en ny
yrkeskategori – årskursmentorer – etablerats. Årskursmentorer finns på mellanoch högstadiet och har det övergripande
ansvaret för skolans trygghetsarbete.
– Genom årskursmentorerna finns det
fler vuxna som eleverna kan vända sig till,
vilket ökar tryggheten. Det gör också att
lärarna kan fokusera mer på undervisningen, säger Susanna Franzén.
Förutom årskursmentorerna har skolan
även anställt en trygghetsvärd som främst
kommer att fokusera på de äldre eleverna.
För de yngre eleverna fortsätter skolan
med att utveckla rastverksamheten för att

Ombyggda lokaler
Skolans lokaler har byggts om och anpassats utifrån ett trygghetsperspektiv för
eleverna. De nya klassrummen har ett till-

eleverna ska ha meningsfulla rastaktiviteter
och samtidigt skapa en trygg skolmiljö
och ökad studiero.

Digitalisering och trelärarsystem
För att ytterligare höja kvaliteten på
undervisningen och förbättra kunskapsresultaten har Råsunda skola satsat på
digitalisering. Genom att använda digitala
verktyg kan undervisningen ytterligare
anpassas efter elevernas behov. För de äldre
eleverna har skolan även utökat möjligheten
att ha ett trelärarsystem. Syftet med trelärarsystemet är att utmana varje elev på
rätt nivå med differentierade uppgifter,
anpassade lektionsplaneringar och möjlighet att dela en klass i mindre grupper.
– Vid planeringen av den nya skolorganisationen har staden sett över vilka
behov som finns på respektive skola för att
förbättra kunskapsresultaten ytterligare,
berättar Alessandra Wallman, chef på
barn- och utbildningsförvaltningen.
Vissa insatser är pilotprojekt på enskilda
skolor och tanken är att de ska kunna
skalas upp när de har utvärderats. Arbetet
på Råsunda skola och stadens övriga
skolor fortsätter och utvecklas för goda
studiemiljöer där lärandet står i fokus.
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Foto: Lisa Wikstrand

UngdomsTorget
har fått nya lokaler

Vad händer under
våra fötter?

Förhindra spridning av covid-19
Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig
sjukdom och spridning av covid-19. Du som inte är
fullvaccinerad bör vidta försiktighetsåtgärder för att
undvika att du själv blir smittad och för att undvika
spridning av covid-19. Du bör när det är möjligt:
1. Hålla avstånd till andra människor.
2. Särskilt undvika nära kontakter med personer
i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Alla bör vara uppmärksamma på symtom på covid-19.
Misstänker du att du har covid-19 bör du stanna hemma
och undvika kontakter med andra människor.
OBS! Dessa råd gällde vid tidningens tryckning och kan ha förändrats vid tidningens
utgivning. För den senaste informationen besök 1177.se och solna.se/coronavirus
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Friskvårdsfilmer
I början av sommaren fick stadens seniorer ny
inspiration till motion och rörelse, i form av tre
filmer som kompletterar omvårdnadsförvaltningens
övriga friskvårdsverksamhet. Filmerna gör det lätt
att motionera på egen hand, med enkla instruktioner för den som vill komma igång. Sittgymnastik
passar den som inte kommer ut lika ofta, medan
styrketräning med eller utan stavar är ett bra
komplement till promenader och joggingrundor.
Du hittar filmerna på solna.se/friskvard och
på Solnakanalen (YouTube).  

Arbetet med utbyggnaden av nya tunnelbanan till
Arenastaden pågår för fullt. För närvarande pågår
byggnation av arbetstunnlar, som behövs för att
kunna bygga spårtunnlar och stationer. Arbetstunnlarna kommer att användas under hela byggtiden
för att frakta bort bergmassor, maskiner och material.
Foto: Region Stockholm

Cykelsatsningar

Höstterminen är i full gång på nya Raoul Wallenbergskolan i Bagartorp. Den nya skolan har också blivit
nytt hem för UngdomsTorget, Solna stads mötesplats
för unga, som tidigare låg i Bagartorps centrum.
UngdomsTorgets nya lokaler ligger på entréplan i nya Raoul
Wallenbergskolan, bara ett stenkast från Bagartorps centrum.
Verksamheten drivs fortsatt av Solna stad och är tillgänglig för
ungdomar i åldrarna 10 till 16 år. Precis som tidigare kan ungdomar komma hit och fika, spela tv-spel eller bara hänga.
UngdomsTorget har också möjlighet att nyttja idrottshallen
som ligger intill.
– Det känns väldigt roligt att inte bara ha nya fräscha lokaler,
utan även att ha fått nya möjligheter att utveckla verksamheten
genom idrottshallen. Potentialen är stor och vi har redan nu
inlett ett samarbete med AIK basket som ska hålla i olika aktiviteter i hallen på lördagar, säger Katarina Påhlman, förvaltningschef på förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid.
UngdomsTorget har tillgång till idrottshallen på fredagsoch lördagskvällar och aktiviteterna varierar beroende på vad
som önskas. Aktuella öppettider, kontaktinformation och
adress finns på solna.se/ungdomstorget

Foto: Scandinav

Arbetet med att förbättra Solnas cykelvägnät fortsätter. Det
långsiktiga målet är att resandet med cykel i Solna ska stå för
20 procent av det totala antalet resor.

Tre frågor till Malin Harders – projektchef för utbyggnaden
av tunnelbanan till Arenastaden, Region Stockholm

Det pågår ett stort arbete med att rusta upp och förbättra Solnas cykelvägar.
Under året har nya cykelfält anlagts längs Östervägen. En dubbelriktad cykelbana byggs också över Frösundaleden, som kommer att anslutas med befintliga
cykelbanor på ömse sidor om Frösundaleden. Sträckan är en del av det
regionala Solnastråket, som binder samman Solna centrum med Stockholm
i söder och Sundbyberg/Järvastaden i norr. Det pågår även ett arbete med att
bredda cykelbanan längs Ekelundsvägen mellan Pampas Marina och Ekelundsbron. I höst påbörjas arbetet med att förbättra cykelvägnätet i södra Bergshamra
och att anlägga en separerad gång- och cykelbana på Evenemangsgatan.  
Läs mer om Solnas cykelsatsningar på solna.se/cykel2021

Hur långt har ni kommit med utbyggnaden av den nya
tunnelbanan genom Solna?
– I skrivande stund har vi sprängt ut drygt hälften av den
350 meter långa arbetstunneln i Rudviken. Tunneln ska leda
fram till station Södra Hagalund.  

Solna grundsärskola samlad
på Skytteholmsskolan

Malin Harders, projektchef för utbyggnaden av tunnelbanan till Arenastaden, Region Stockholm

Hur kommer det märkas att ni bygger?
– Vi ska spränga ut och forsla bort berg. Det syns och hörs
förstås – men inte överallt och inte hela tiden. Vår miljödom
reglerar hur mycket vi får bullra och vi gör flera olika mätningar
före, under och efter våra arbeten för att hålla koll på hur
omgivningen påverkas. I god tid innan byggstart skickar vi ut
information till boende och verksamheter i närområdet.
Vad händer nu under hösten?
– Just nu handlar vi upp en entreprenör som ska bygga en
massa i Solna – en arbetstunnel vid Dalvägen i Arenastaden,
båda stationerna Södra Hagalund och Arenastaden och även
spårtunnlarna. När vi bygger arbetstunnlarna och de blivande
stationsuppgångarna kommer Solnaborna att märka av oss.
Läs mer på nyatunnelbanan.se

I augusti hade ett fyrtiotal elever sin första skoldag på nya Solna grundsärskola,
som sedan hösten finns i lokaler på Skytteholmsskolan. Tidigare var grundsärskolan spridd på fler platser i staden.
Särskola är till för att ge barn och unga med intellektuella funktionsnedsättningar eller förvärvad hjärnskada den hjälp de behöver. Särskolan har egen
läroplan, egna kursplaner och betygskriterier.
För elever och lärare på skolan är förutsättningarna goda när de nu spenderar
dagarna i lokaler anpassade efter elevernas behov. Eleverna har nära till klassrum, matsal, fritidshem och skolgård. Nytt är motorikrummet som har blivit
en stor favorit hos många av eleverna.
– Nu finns det förutsättningar för en bättre lektionsstruktur och tydligare
röd tråd genom alla ämnen då vi numera är en samlad lärargrupp kring särskolans elever, säger Emelie von Bothmer, speciallärare på skolan.
– Vi har haft en bra skolstart och upplever redan att elevernas sociala utbud
är större och deras undervisning leds av fullt utbildade lärare, säger Mariana
Berlin, rektor för Solna grundsärskola.

340 sommarjobb
till Solnas unga
Sommaren 2021 erbjöds 340 sommarjobbsplatser
till Solnas ungdomar. Hälften av jobben var inom
stadens verksamheter och hälften hos stadens
lokala företag, ett resultat av god samverkan både
inom staden och med Solnaföretag.
Solna stad har arbetat intensivt med att hitta
kreativa lösningar för att kunna ge ungdomar en
viktig introduktion till arbetslivet även under
pandemin. Kanske har du stött på några av Solnas
sommarjobbare som musikanter vid äldreboenden,
aktivitetsvärdar för barnfamiljer eller djurskötare
på Överjärva gård. Sommarjobbare har också
hjälpt tekniska förvaltningen med en skräpmätning i staden. Stadsarkivet, valkansliet och barnoch ungdomsförvaltningen har även de fått hjälp
med olika administrativa uppgifter.

1131

Solnabor har erhållit svenskt
medborgarskap under åren 2019 och 2020.
Med anledning av pandemin så ersattes
den traditionsenliga Medborgarceremonin
på Ulriksdals slottsteater Confidencen
med en digital ceremoni. Kommunfullmäktiges presidium välkomnade de
nyblivna medborgarna i den nationella
gemenskapen via en exklusiv filmvisning
från Confidencen och dess VD Fredrik
Forslund guidade genom teaterns historia.
Välkomstbevis skickades ut per post i
efterhand till de anmälda deltagarna på
ceremonin.
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uppleva och göra
Foto: Victoria Khatib

Kraftsamling för ett tryggare Solna
Alla nämnder i staden får ett
tydligare och starkare fokus på att
utveckla tryggheten i Solna. Det
beslutade kommunstyrelsen i juni.
Även om ansvaret för lag och
ordning ligger på staten behöver
staden göra vad den kan för att öka
tryggheten i Solna.
– Solna stad kommer att jobba med ett
starkare trygghetsfokus inom alla verksamheter. Det innebär både konkreta insatser
och förstärkt samverkan med polisen,
föreningslivet och det lokala näringslivet
för att bidra till ett tryggare Solna, säger
stadsdirektör Kristina Tidestav.
Tre fokusområden har identifierats för
utvecklingen av stadens trygghetsarbete,
utifrån stadens övergripande mål och även
aktuell forskning.

Foto: Casper Hedberg

Utveckling av stadsmiljön
Fokusområdet omfattar den fysiska stadsmiljön, med insatser såsom klottersanering,

städning och översyn av gatubelysning
och skyltning, men även samverkan med
polisen, fastighetsägare, boende och verksamma i Solnas stadsdelar. För närvarande
ligger ett särskilt fokus på Hagalund och
området kring Västra skogen. Samtidigt
ska trygghetsaspekten lyftas tydligare
även i planeringsfasen när Solna växer,
för en hållbar utveckling och en tryggare
stadsmiljö.

för människors försörjning och deltagande
i samhällslivet. Ett särskilt fokus kommer
att ligga på att underlätta för unga
Solnabor att hitta vägar till antingen
arbete eller studier.
Foto: Jörgen Wiklund

Fem tips till
höstmyset...

Foto: Lisa Öberg

Närvaro och sammanhållning
i samhället
Fokusområdet omfattar samarbetet med
föreningslivet, som med kontaktytor och
relationer, spelar en viktig roll för att öka
närvaron och sammanhållning i staden.
Samarbetet med föreningslivet ska fördjupas och förutsättningar skapas för fler
trygghetsinitiativ med det lokala föreningslivet genom exempelvis grannsamverkan
och nattvandring. Samtidigt spelar det
lokala näringslivet i Solna en viktig roll

Trygga verksamheter
Inriktningen innebär ett ännu starkare
trygghetsfokus inom skola, förskola och
fritid samt inom vård och omsorg. Insatser
görs bland annat inom förskolan för att
stärka den pedagogiska kompetensen och
minska barngruppernas storlek och inom
skolan för att öka kompetensen, inrätta nya
yrkesroller, utveckla rastverksamheten och
följa upp elevfrånvaron. Staden arbetar
också för att föreningslivet ska erbjuda en
trygg och säker träningsmiljö för barn och
ungdomar. Inom stadens vård- och
omsorgsverksamheter ska tryggheten för
boende och brukare stärkas bland annat
genom förebyggande friskvård, seniorträffar och kompetensutveckling.

…i filmsoffan

…på promenaden

…i läsfåtöljen

1. Planera hemmabiokvällen
på streamingtjänsten
Cineasterna, en avgiftsfri
filmskatt för alla med
bibliotekskort.

3. Upplev stämningen på
Norra begravningsplatsen
och Solna kyrkogård
under allhelgonahelgen
– ljus på kända och
okända gravar, guidade
turer för den som vill lära
sig mer.

5. Nyutkomna boken
”Att välja ett liv” av
Marie Björk utspelar sig
delvis på Överjärva gård,
där huvudpersonen
under en period bor i
statarlängan. Delar av
boken är också skriven
på plats i det nuvarande
Statarmuséet. Boken kan
lånas på Solnas bibliotek.

bibliotek.solna.se/
digitala-biblioteket
2. Upptäck Solnanostalgi i
rörliga bilder: Olle Olsson,
Råsunda fotbollsstadion,
Solna centrum, Solna
läroverk. Mest svartvitt
med en enstaka färgklick.
solna.se/bildarkivet

Rastverksamhet för ökad trygghet
För fjärde året i rad har Solna stad samarbetat med Friends för att mäta den
upplevda tryggheten i Solnas kommunala skolor. Resultaten för 2021 visar på att
en stor majoritet av eleverna känner sig trygga i skolan. Staden har även kartlagt
arbetsområden inför kommande läsår, såsom att arbeta för ökat elevinflytande,
motverka ofrivillig ensamhet och öka den upplevda tryggheten på de platser som
upplevs som mindre trygga. Under våren har flera skolor arbetat med utvecklad
rastverksamhet för elever i förskoleklass till årskurs 3. Syftet är att eleverna ska ha
meningsfulla aktiviteter på rasterna där alla kan vara med och samtidigt bidra till
en ökad trygghet och studiero på skolan.
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4. Hösttid = skördetid.
Ta en promenad genom
någon av Solnas koloniträdgårdar en vacker
höstdag – kanske ansöka
om en egen odlingslott..?

solna.se/bibliotek

solna.se/stadsodling

Sweden International Horse Show
Den sprakande hästshowen är tillbaka, mer efterlängtad än någonsin
efter uppehållet under pandemiåret 2020. Fem tävlingsgrenar och flera
shownummer äger rum under fyra dagar i Friends Arena, 25-28 november.
friendsarena.se
Foto: Roland Thunholm
Foto: Victoria Henriksson

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

Hej!

Vill du nå Solna stad?
Ring 08-746 10 00, gå in
på solna.se/kontakt eller
besök oss i stadshuset,
Stadshusgången 2.
Besökstider:
Måndag – torsdag: 8.00 – 17.00
Fredag:
8.00 – 15.00
Telefontider:
Måndag – torsdag: 8.30 – 16.30
Fredag:
8.30 – 15.00

Kommunfullmäktige
sammanträder
När: Måndag 25 oktober
Måndag 29 november
Tisdag 30 november
Tid:

Klockan 18.00

Var:

Kommunfullmäktigesalen i stadshuset

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

Sociala medier
Instagram: solna_stad
Facebook: cityofsolna
Twitter: @solnastad
LinkedIn: Solna stad
Informationstidning från Solna stad
Ansvarig utgivare Hanna Malm
Grafisk formgivare Veronica Malmkvist
Framsidebild Johannes Liljeson
Tryck Tryckservice AB
Upplaga 45 800 exemplar

