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Välkommen till första numret av 
Solna nytt – Solna stads nya tidning. 
Det händer mycket i Solna. Staden växer 
och utvecklas. I den här tidningen vill vi 
berätta för dig vad som händer både i din 
stadsdel och i staden i stort. Det är viktigt 
att du som solnabo känner att du får 
information och kan känna dig delaktig i 
stadens utveckling. Du kan också besöka 
vår webbsida solna.se eller följa oss på 
facebook.com/cityofsolna.

Vi har just blivit utsedda till Sveriges 
bästa kommun att bo i av tidskriften 
Fokus. Det gör mig personligen stolt, 
både som kommunstyrelsens ordförande 
och solnabo, att staden uppmärksam-
mas som landets bästa att leva, bo och 
arbeta i. 

Samtidigt kommer vi aldrig att luta oss 
tillbaka. Vi måste fortsätta att utveckla 
staden och stadens verksamheter med 
er boende i fokus. Viktiga delar är att för-
skolan och skolan håller en god kvalitet, 
att vi har en väl fungerande äldreomsorg 
och att gator och parker är välskötta. I 
Solnanytt kommer du kunna läsa mer om 
stadens verksamheter, i detta nummer 
lyfter vi fram stadens arbete för barn och 
unga. 

Du kan även läsa om Tvärbanan, som 
är på väg till Solna. Vi är medvetna om 
att bygget av Tvärbanan och andra trafik-
anläggningar i staden skapar problem 
i trafiken, och vi ber om ditt tålamod. 
Tvärbanan är snart klar och det kommer 
att bli ett lyft för staden. 

Solna har tagit ett stort ansvar för att 
hitta bra trafiklösningar för hela regionen. 
Det är nu dags att Solna får någonting 
tillbaka och vi arbetar hårt för att det ska 
byggas en tunnelbana till Arenastaden 
via Hagastaden. De två stadsdelarna 
kommer att omfatta många nya bostäder 
och arbetsplatser och behöver bättre 
kollektivtrafik. 

Sommaren närmar sig med storm-
steg. Vi har, som vanligt, ett fullspäckat 
sommarprogram för dig som är ung och 
stannar i Solna under sommaren. Vill du 
istället se konserter eller fotboll rekom-
menderar jag en titt i kalendariet. Bl a står 
Solna som värd för finalen i Dam-EM i 
fotboll den  28 juli. Missa inte det!

Allt vi gör, gör vi med solnaborna i 
centrum. Har du en idé om hur vi kan 
fortsätta att utveckla staden för boende 
och företag? Tveka inte att höra av dig 
till oss!

Ha en trevlig sommar!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Miljön i centrum på förskolorna KRöNIKA

I Solna är miljötänk och miljö
arbete en naturlig del i förskolans 
verksamhet. Miljöarbetet handlar 
om allt från inköp av ekologisk 
mat och återanvändning av mate
rial, till att gemensamt plocka 
skräp i naturen.

– Vi arbetar mycket med åter vinning 
och går regelbundet med barnen till 
miljöstationen. Barnen lär sig att sortera 
olika material, säger förskollärare Jessica 
Pettersson på Råsundagårdens förskola. 
Kvarglömda kläder bortskänkes eller 
sys om till roliga figurer, så det mesta 
kommer till nytta igen.

En del i arbetet för en sundare miljö 
är att i så stor utsträckning som möj-
ligt köpa in ekologisk mat och frukt. 
Råsunda gården har en egen kokerska 

och barnen har fått vara med och 
bestämma menyn under några veckor.

– När barnen själva får välja mat 
och lär sig ta lagom portioner minskar 
matsvinnet, säger Bitte Mattsson, för-
skollärare på Råsundagården. Vi tar även 
tillvara på till exempel paprikafrön och 
odlar dem istället för att kasta dem.

Varje vår ordnas skräpplockarveckor 
och då besöker ”Skräplisa” förskolan. Hon 
kommer in på gården och kastar skräp. 
Barnen lär henne att det är fel att skräpa 
ner i naturen och tillsammans plockar de 
skräp på gården och runt förskolan.

Miljöarbetet utvecklar barnens 
empati och berättarförmåga. Flera av 
sagostunderna handlar om djur som 
skadar sig på skräp i naturen. Sagorna lär 
barnen hur viktigt det är att vara rädd 
om naturen och djuren. ●

Trafiksituationen på väg att lösas
från Alvik till Solna station beräknas ta 
sjutton minuter och startdatum för hela 
sträckan är augusti 2014.

Ny uppgång vid 
Solna station
Efter sommaren öppnar Solna stations 
norra uppgång och gångbron över spå-
ren. Den nya uppgången innebär mindre 
trängsel och ett kortare avstånd mellan 
Arenastaden och Solna station. Tågper-
rongen förbinds till det övre planet med 
fyra rulltrappor, en gångtrappa och två 
hissar till biljetthallen.

Evenemangstrafik
I samband med större evenemang på 
Friends Arena går kollektivtrafiken med 
tätare turer och extra SL-bussar från 
norrort sätts in. Av säkerhetsskäl stängs 
området runt arenan av för biltrafik. 
Det innebär att både infartsförbud och 
parkeringsförbud gäller.

Nya hastigheter
Nu sänker vi hastighetsbegränsningen 
på Solnas gator för att ge en säkrare 
trafikmiljö. Huvudstaleden bibehåller 

Hej Anne Rönnberg, chef för barn- 
och utbildningsförvaltningen!

Hur många 
förskolor finns 
det i Solna?
I Solna har vi olika 
verksamheter för 
stadens yngsta 
medborgare. 
Det finns både 

kommunala och fristående försko-
lor, pedagogisk omsorg och öppen 
förskola. Totalt har Solna 60 förskolor 
utspridda i alla bostads områden.

Vilka tycker du är de största 
utmaningarna för förskolan?
Att hela tiden arbeta för att hålla en 
hög kvalitet. Vi arbetar naturligtvis för 
en trygg och säker förskola, men vi 
har även ett särskilt fokus på språkut-
veckling och naturvetenskap. En 
annan utmaning är att kunna erbjuda 
alla som flyttar in i våra nya stads-
delar en förskoleplats. Det är alltid 
svårt att beräkna hur många platser 
som behövs. Vi ska även bedriva en 
förskoleverksamhet som passar alla 
Solnas barn. Barn i behov av särskilt 
stöd går idag i verksamheter i andra 
kommuner. Det är något vi borde 
kunna sköta inom kommunen. 

Hur arbetar du för att de som 
jobbar inom förskolan ska trivas 
på jobbet?
Det här är en mycket viktig fråga för 
oss. Mår förskolepersonalen bra och 
är trygga i sin yrkesroll ökar också 
tryggheten för barn och föräldrar. 
Därför startade vi under våren ett 
arbete för att se över arbetshälsan. 
Det handlar om att ta ett helhets-
grepp kring den fysiska arbetsmiljön, 
medarbetarnas hälsa samt ledarskap 
och organisation.

70 km medan övriga huvudgator får en 
hastighetsbegränsning på  50 km. I övrigt 
är det 30 km som gäller. Var uppmärk-
sam på skyltningen. 

Nya parkeringsautomater
Under sommaren 2013 kommer 
 parkeringsautomaterna i Solna successivt 
att bytas ut. De nya automaterna som 
sätts upp kommer att ta kort. ●

Fakta i korthet

2013 
•  Tvärbanan kör till Solna centrum 

•  Solna stations norra uppgång 
 samt tillhörande gångbro öppnar 

•  Solnavägen öppnar för trafik efter 
tvärbanebygget

2014 
• Tvärbanan kör till Solna station

2015 
•  Mall of Scandinavia öppnar och 
 har 4000 parkeringsplatser

•  Vägbro över spåren från Frösunda 
till Arenastaden öppnar 

•  Ombyggnad av korsning till 
 rondell Frösundaleden/Dalvägen

Foto: Olof Holdar

Den 28 oktober i år är det premiär 
för Tvärbanans dragning mellan 
Alvik och Solna centrum. Tvär
banan blir ett lyft för kollektivtra
fiken mellan Solna och Västerort 
då den har betydligt större kapa
citet än bussar. Dessutom är den 
miljövänlig.

När Tvärbanan är fullt utbyggd går 
Solnagrenen från Alvik till Solna station. 
Spåret går genom berg, över vatten 
och på mark i tre kommuner. Resan 

Projekt Tvärbanans utbyggnad

Barn från Råsundagårdens förskola Foto: Ulf Lodin



Många 
nya jobb 
i Solna
Just nu byggs det för fullt i Arena
staden. Friends Arena står klar 
sedan snart ett år tillbaka och Mall 
of Scandinavia invigs hösten 2015. 
Runt 25 000 personer kommer att 
arbeta i Arenastaden när allt står 
klart. 

Arenastaden är ett av landets främsta 
utvecklingsområden. På sex år omvand-
las ett nedgånget industriområde till en 
levande stadsdel med tusentals nya bostä-
der och en stark arbetsmarknad. Företag 
som Vattenfall, Apoteket,  Carlsberg och 
Svea Finans har valt Arenastaden som 
hemmaplan. Dessutom sysselsätter 
byggena ca 5 000 bygg arbetare.

– Arenastaden blir en stark drivkraft 
för nya arbetstillfällen och tillväxt i hela 
Stockholmsregionen. Här finns en bra 
mix av kontor, bostäder, handels- och 
mötesplatser som vi hoppas skapar en 
levande stadsdel där såväl solnabor som 
företagare och besökare trivs, säger Åsa 
Bergström, näringslivschef i Solna stad. 

Även Friends Arena och Quality 
Hotel Friends är viktiga aktörer i regi-
onens utveckling. Under 2012 rekry-
terades 250 solnabor med uppgift att 
serva såväl hotellet som arenan inför ett 
händelserikt evenemangsår. Dessutom 
tillkommer närmare 2500 tim-, deltid- 
och heltidsanställda i samband med 
större evenemang på arenan. Många är 

ungdomar och utrikesfödda som får sitt 
första arbete.

Anna Martinsson, 20 år från Solna, 
är en av de som har fått jobb.

– Jag har arbetat på Friends Arena 
sedan slutet av 2012 och trivs jättebra. 
Min uppgift som logevärdinna är att 
ansvara för ett antal gäster under kvällen. 
Det kan handla om att servera mat och 
dryck samt se till att gästerna är nöjda 
under kvällen. 

Fler sommarjobb
I år har staden nästan fördubblat 
sommar jobbsplatserna för ungdomar. 
Det är framför allt stadens nära sam-
arbete med lokala företagare som har 
skapat jobben.

– Vi har satsat hårt på att kommu-
nicera sommarjobbssatsningen till våra 
företagsnätverk. Det har verkligen burit 
frukt då flera arbetsgivare har hört av sig 
och erbjudit sommarjobb, säger Lotten 

Jonsson, projektledare för sommarjobb 
på kompetensförvaltningen.

En särskilt prioriterad grupp är ung-
domar med funktionsnedsättning. Att 
ha haft ett sommarjobb kan vara bra när 
det är dags att ta sig in på arbetsmarkna-
den i framtiden.

– Sommarjobb och referenser bety-
der mycket när man söker andra jobb. 
Det gäller inte minst för ungdomar med 
funktionsnedsättning, som vi vet har 
svårare än andra ungdomar att få ett 
jobb. Därför öronmärker vi platser åt 
dessa ungdomar, säger Lotten Jonsson.

Företagsranking
Solna utsågs 2013 till landets bästa före-
tagarkommun för sjätte året i följd.

– Vi är glada över att så många 
företagare trivs i staden. Ett bra företags-
klimat skapar tillväxt och jobb, vilket 
är en förutsättning för Solnas fortsatta 
utveckling, säger Åsa Bergström. ●

Bäst att bo – 2013

Solna är landets bästa kom
mun att bo i, enligt en ranking 
som nyhetsmagasinet Fokus 
gjort över landets samtliga 290 
kommuner.

Solna är den första storstadskom-
munen som tar hem ”Bäst att 
bo-titeln”. Rankingen är indelad i 
fyra underkategorier: att vara ung, 
att vara gammal, att ha familj och 
att arbeta. Totalt har 43 variabler 
granskats, allt från ungdomsar-
betslöshet, pengar till fritidsgårdar, 
kvalitet i äldrevården och antalet 
idrottsföreningar.

Solna utmärker sig särskilt i 
kategorierna att vara ung samt att 
ha familj. Här placerar sig staden 
på första respektive andra plats. 
Dessutom hamnade staden på en 
bra placering i kategorin att arbeta 
(plats nummer 6). De goda resul-
taten i dessa kategorier ledde till en 
sammantagen första plats. 

Jämfört med fjolåret klättrade 
Solna 21 placeringar på listan. ●

Källa: FOKUS

Solna tar ansvar för 
ensamkommande 
flyktingbarn
Solna är sedan sju år tillbaka 
ankomstkommun för ensam
kommande flyktingbarn. 
Sedan systemet startade har 
1 600 barn kommit till Solna, 
varav 90 är permanent place
rade här.

Solna är en s.k. ankomstkommun, 
vilket innebär  att Migrationsverket 
har en av sina mottagningsenheter 
här, där barnen kan ansöka om asyl. 
Tillsammans med Sigtuna är vi den 
enda kommunen i länet som har den 
rollen, säger Anne Ward, enhetschef 
för ungdoms enheten på socialförvalt-
ningen.

Att vara ankomstkommun bety-
der att man är ansvarig för mottag-
ande och ska erbjuda omsorg och 
boende tills barnen får permanent 
uppehållstillstånd. De allra flesta av 
barnen som får uppehållstillstånd 
placeras i kommuner ute i landet, 
men cirka 90 barn är permanent 
placerade i Solna.

– När barnen får permanent 
uppehållstillstånd utökas ansvaret. 
Då ser vi till att barnen börjar 
skolan, kan ta del av fritids-
verksamheter, får boende och kan 
söka sommarjobb m.m. Precis på 
samma sätt som andra barn i Solna. 
Vi alla har mycket att vinna på att 
våra ungdomar får med sig så 
mycket som möjligt under den tid 
de är hos oss för att kunna leva ett 
självständigt liv, säger Anne Ward.●

Anna Martinsson jobbar som logevärdinna på Friends Arena 

Foto: Bildarkivet, fotograf Jörgen Wiklund

Foto: Ulf Lodin



Sommar i Solna

För dig som är ung och stannar 
i Solna under sommaren finns 
mycket att göra. Många fritids
anläggningar är öppna och det 
finns många aktiviteter att välja 
mellan, bland annat idrott, kultur 
och musik. 

Under hela sommaren kan du besöka 
parker, friluftsbad, fritids- och idrottsan-
läggningar, bibliotek med mera. 
Dessutom erbjuder staden en mängd 
arrangemang och aktiviteter i samarbete 
med Solnaföreningar och andra aktörer. 
Segling, golf, dans, akrobatik, djursköt-
sel, skytte, kampsport, pyssel, läsning, 
bad, teckning och musik är ett axplock 
av de aktiviteter som erbjuds.  Passa på, 
att lära dig nytt! 

Mer om sommarprogrammet hittar 
du på solna.se/sommarlov. 

➜ Sommarläger på Koviken
I år kör staden en favorit i repris av förra 
sommarens uppskattade sommarläger 
på Koviken. Under fyra dagar får barn 
födda 2000–2003 tillbringa fyra dagar 
med bad, fiske, paddling, grillkvällar 
och lek. Lägergården ligger på Lovön vid 
Mälarens strand. Vid gården finns både 
fotbollsplan och volleybollplan. 

➜ Fest hela veckan inför 
Dam EM-finalen 28 juli
I sommar är Sverige värdland för Dam- 
EM i fotboll. Europas bästa damlandslag 
kommer att koras i finalen, som spelas 
på Friends Arena i Solna den 28 juli.

26 maj – 15 juli
Teater i Haga - Dunderklumpen

21 juni
Midsommar på Överjärva gård

24 juni
AIK – IF Brommapojkarna
Friends Arena

7 juli 
AIK – BK Häcken
Friends Arena

13 juli
Iron Maiden - Maiden England 
World Tour
Friends Arena

21–28 juli
Fanzone – UEFA Dam-EM
Skytteholm

28 juli
Final – UEFA Dam-EM 
Friends Arena

4 augusti
AIK – IF Elfsborg
Friends Arena

14 augusti
Sverige – Norge
Vänskapslandskamp i fotboll
Friends Arena

18 augusti
AIK – Åtvidabergs FF
Friends Arena

Besöksforum – Solna Forum
Stadshusgången 2, 
Solna Centrum

måndag – torsdag 8.00 –17.00
fredag 8.00–16.00 
08 734 20 00

kontakt@solna.se
solna.se
facebook.com/cityofsolna

Barn- och utbildnings-
förvaltningen
08 734 24 24
BUF-direkt@solna.se

Stadsbyggnadsförvaltningen
08 734 29 50
stadsbyggnad@solna.se

Kultur- och fritidsförvaltningen
08 734 22 01
kultur-fritidsforvaltningen@solna.se

Omvårdnadsförvaltningen
08 734 25 47
omvardnadsforvaltningen@solna.se

Socialförvaltningen
08 734 20 00
socialforvaltningen@solna.se

Miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen
08 734 24 45
mhf@solna.se

Kompetensförvaltningen
08 734 20 00
kompetensforvaltningen@solna.se

Stadsledningsförvaltningen
08 734 20 00
kommunstyrelsen@solna.se

Biblioteket Solna C 
och Bergshamra C
08 734 22 00
stadsbiblioteket@solna.se

Informaatiota suomeksi
solna.se/suomeksi

● Kontakta Solna stad
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Under veckan fram till finalen, från 
 söndag 21 juli, kommer en Fanzone 
finnas på Skytteholms IP och Skytte-
holmsfältet. Här visas kvarts- och semi-
finalerna på storbildsskärm. Däremellan 
fylls området med musik, uppträdanden 
och andra roliga aktiviteter. En fotbolls- 
och familjefest för hela familjen – mitt i 
sommaren!

➜ Sommaren på 
Friends Arena 
Friends Arena har ett späckat sommar-
program. Förutom finalen i Dam-EM 
blir det konsert med Iron Maiden, 
 allsvensk fotboll och en träningslands-
kamp mot Norge. Mer om evenemangen 
hittar du på friendsarena.se ●

Foto: Bildbyrån

● Kalendarium




