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till Solna
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I november gick startskottet för den största utbyggnaden av  Stockholms 
 tunnelbana sedan 1970-talet. Solna blir först ut med en ny linje från  Odenplan 
via Hagastaden till Arenastaden. Byggstart planeras till 2016 och tågen 
 beräknas rulla till Hagastaden 2020 och till Arenastaden 2022.

Nu närmar vi oss jul och vi kan 
blicka tillbaka på en händelserik höst 
i Solna. Det har handlat mycket om 
infrastruktur. I oktober invigdes och 
trafikstartade tvärbanan från Alvik till 
Solna cent rum, Solnavägen öppnade 
för trafik och den nya gångbron över 
järnvägen med den nya norra upp-
gången från pendeltågsstationen vid 
Solna station öppnades. Äntligen!

Den största nyheten på infrastruk-
turområdet blev ändå startskottet för 
den största utbyggnaden av Stock-
holms tunnelbana sedan 1970-talet, 
som gick i november. Solna blir först 
ut med att rita om tunnelbanekartan 
2016 med en helt ny linje från Oden-
plan via Hagastaden till Arenastaden. 
Det är ett viktigt besked efter närmare 
ett års hårt arbete med att övertyga 
regeringens förhandlingsmän om 
vikten av att tunnelbaneförsörja två 
av Sveriges viktigaste tillväxtområden 
– Hagastaden och Arenastaden med                        
60 000 arbetstillfällen. I detta nummer 
av Solnanytt kan du läsa mer om 
tunnelbanepaketet, som totalt omfattar 
fyra tunnelbanelinjer och en investering 
på 25,7 miljarder kronor.

Vi tar även upp Solna stads verk-
samhetsplan och budget för 2014. 
Det största fokuset i budgeten ligger 
på förskola och skola med satsningar 
på att stärka och utveckla kvalitet och 
kompetens inom förskola och skola 
samt på att fortsätta upprustningen 
av förskole- och skollokaler. Därut-
över prioriteras bland annat satsningar 
på de äldre genom förstärkningar av 
hemtjänsten, på ungdomar genom 
en fördubblad sommarjobbssatsning 
samt på det offentliga rummet genom 
satsningar på stadsmiljön. Vid sidan av 
de politiska prioriteringarna innehåller 
budgeten fortsatt fokus på ekono-
misk stabilitet, låg skatt och en tydlig 
arbetslinje. 

Du kan också läsa om stadens 
satsning på att förbättra servicen 
genom att inrätta en stadsgemensam 
kundtjänst. Avsikten är att skapa en 
väg in till staden, som gör det enklare 
och snabbare att få svar på frågor – ett 
område som solnaborna identifierat 
som ett tydligt förbättringsområde. Vi 
djupdyker även i stadsdelen Bergs-
hamra, som staden kommer att ta 
fram en samlad utvecklingsstrategi för 
under 2014. 

Avslutningsvis vill jag passa på att 
önska er en god jul och ett gott nytt år. 
Passa på att koppla av och att njuta 
av alla de vinteraktiviteter som finns i 
Solna. 

Trevlig läsning!

Pehr Granfalk 
Kommunstyrelsens ordförande

medfinansierar utbyggnaden med 600 
miljoner. Stadens medfinansiering kom-
mer att finansieras framför allt genom 
exploateringsintäkter, men också genom 
avsatta medel för stadens utbyggnad. 

– För mig som bor i Solna är det här 
beslutet en vinstlott. Jag får tillgång till 
tre tunnelbanelinjer, pendeltåg, tvärbana 
och bussar. Jag är också glad för mina 
AIK-vänner och andra besökare till 
Friends Arena som nu får raka spåret 
från Odenplan, säger Jacob, 37 år och 
boende i Råsunda.

En utbyggd tunnelbana skapar också 
förutsättningar för ökad bostadsbebyg-
gelse. I överenskommelsen ingår att de 
fyra kommunerna åtar sig att bygga  
ca 78 000 bostäder i tunnelbanans 
närområde fram till år 2030. För Solna 
handlar det om ca 4 500 nya bostäder i 
området kring Arenastaden och Haga-
staden. ●

– Den nya tunnelbanelinjen är 
inte bara viktig för fortsatt utveckling 
av Haga staden och Arenastaden. Den 
kommer även att förstärka Solna som 
knutpunkt i kollektivtrafiksystemet, 
vilket kommer att underlätta för solna-
borna och för alla de som dagligen reser 
till sina jobb i staden, säger Kristina 
Tidestav, stads direktör i Solna.

Tunnelbanepaketet är en överens-
kommelse mellan staten, Stockholms 
läns landsting och fyra kommuner – 
Stockholm, Solna, Nacka och Järfälla. 

Fyra nya linjer
Totalt kommer nitton nya kilometer 
tunnelbana och nio nya stationer att 
byggas i fyra olika utbyggnader: 

➔ Tunnelbana från Odenplan 
till Hagastaden och vidare till 
 Arena staden. 

➔ Tunnelbana till Gullmarsplan/
Söderort med stationer vid Sofia  

 och Gullmarsplan. Sammankoppling 
sker mellan tunnelbanans blå och 
gröna linjer. 

➔ Tunnelbana till Nacka med  stationer 
vid Sofia, Hammarby kanal, Sickla, 
Järla och Nacka C.

➔ Tunnelbana från Akalla med 
 stationer vid Barkabystaden och 
Barkarby station. 

Den totala investeringen för hela tun-
nelbaneutbyggnaden uppgår till 25,7 
miljarder kronor. Det finansieras genom 
statliga anslag, utökade och breddade 
trängselskatter samt medfinansiering 
från landstinget och berörda kommuner. 

Investeringen i linjen från Odenplan 
via Hagastaden till Arenastaden  uppgår 
till 4,1 miljarder, varav Solna stad 
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Budgetprocessen 
● Kommunstyrelsen lämnar i juni 
 f  örslag till verksamhetsplan och 

budget för nästkommande år. 
 Utifrån den utarbetar nämnderna 
sina mål och verksamhets-
budgetar.

● Kommunstyrelsen tar fram förslag 
till reviderad budget med even-
tuella förändringar utifrån den 
ekonomiska utvecklingen, reger-
ingens budgetproposition och ny 
befolkningsprognos. 

● Kommunfullmäktige fastställer i 
november mål, ekonomiska ramar, 
uppdrag till kommunstyrelse och 
nämnder samt skattesatsen för 
nästa år. Därefter gör alla nämnder 
klart sin detaljbudget för respetive 
verksamhetsområde.

Varje år i november fastställer 
kommunfullmäktige den verksam-
hetsplan och budget, som ska gälla för 
nästkommande år. I budgeten fastställs 
hur mycket staden satsar i kommunens 
verksamheter samt vilken skattesats som 
ska gälla.

– Precis som tidigare år tar budgeten 
sin utgångspunkt i stadens vision om en 
levande och trygg stad, som förenar en 
hållbar utveckling med en god ekono-
misk hushållning för att trygga fram-
tidens välfärd. Vid sidan av de politiska 
prioriteringarna finns ett fortsatt fokus 
på ekonomisk stabilitet och låg skatt, 
säger Christer Lindberg, ekonomichef i 
Solna stad.

Satsningar på skola och 
förskola
Solna är en av landets snabbast växande 
kommuner. Många av de nya solnaborna 
är barnfamiljer, vilket ställer högre 
krav på stadens skolor och förskolor. 
På grund av befolkningsökningen får, i 
första hand förskolor och grundskolor, 
ökade resurser när antalet barn ökar. I 
årets budget finns även satsningar, som 
tillsammans med effektiviseringar av 
lokaler, IT och telefoni samt åtgärder 
för att öka frisknärvaron, ska göra att 
kvaliteten och kompetensen stärks och 
utvecklas. Det handlar bland annat om 
att säkra personaltätheten, inte minst vid 
den ordinarie personalens frånvaro, samt 
om högre lärarlöner. Dessutom görs en 
riktad satsning på sexton miljoner kro-
nor för fortsatt upprustning av stadens 
förskole- och skollokaler.

Mer tid för de äldre
Äldreomsorgen är en viktig del av stadens 
välfärd. Under 2014 avsätter staden sex 
miljoner kronor i en riktad satsning på 
hemtjänsten. Pengarna ska användas för 
att skapa mer tid för personalen hos de 
äldre som är i behov av hemtjänstens 
omsorg.

Finare parker och bättre 
cykelvägar
Under 2013 startade Solna arbetet med 
att ta fram en ny grönplan, som visar 
hur stadens parker, natur, platser och 
gatumiljöer ska utvecklas framöver. Det 
arbetet fortsätter under nästa år och en 
satsning på stadens stadsmiljö görs med 
fem miljoner kronor. Därutöver pågår 
arbete med att ta fram en cykelplan för 
Solna. Staden skjuter till en miljon kro-
nor i budgeten för 2014, för att kunna 
genomföra åtgärder i enlighet med den 
kommande cykelplanen. 

Dubblerad satsning på 
sommarjobb
Genom ett samarbete med lokala företag 
lyckades Solna i år fördubbla antalet 
sommarjobb till ungdomar. Staden vill 

skapa förutsättningar för ännu fler platser 
och skjuter därför i budgeten till ytterli-
gare en halv miljon kronor till 2014. 

ökade öppettider för 
kulturen
I oktober lanserade staden MERÖPPET 
för Bergshamra bibliotek. Det innebär 
att biblioteket är öppet för låntagare  
8–22 årets alla dagar. Även ungdoms-
gården Villa Odin i Hagalund förbättrar 
sina öppettider till att även inkludera 
helgerna. En miljon kronor avsätts för 
ändamålen i stadens budget för 2014.

Solnas kommunalskatt lämnas oför-
ändrad på 17,12 per skattekrona. ●

Skola och förskola 
fokus i Solna stads 
budget 2014

ökade satsningar på förskola och skola, förskole- och skolupprustning, 
förstärkningar inom hemtjänsten samt mer pengar till skötsel av parker och 
sommarjobb. Det är de viktigaste satsningarna i stadens budget för 2014. 



Solna startar gemensam kundtjänst

I budgeten för 2014 lägger 
staden sex miljoner kronor till 
hemtjänsten. Pengarna ska 
användas till att öka tiden för 
olika hemtjänstinsatser och 
därmed höja kvaliteten.

– Mer tid till olika hjälpinsatser ökar 
också känslan av trygghet för den som är 
i behov av hemtjänstens omsorg, säger 
Iréne Kallin på omvårdnadsförvaltningen.

Hemtjänst syftar till att hjälpa och 
stödja personer som bor kvar hemma 
när ålder, sjukdom eller funktionsned-
sättning gör det svårt att klara sig själv-
ständigt. Det kan exempelvis handla om 
städning, matlagning, inköp, apoteks-
ärenden och personlig hygien.

Varje år gör staden en utvärdering 
för att ta reda på vad hemtjänstkunder 
och anhöriga tycker om verksamheten, 
en s.k. brukarundersökning. Generellt 
sett får staden goda betyg och framför 
allt lyfter hemtjänstkunderna fram ett 
respektfullt bemötande och tillit till 
personalen som viktigt och positivt. 
Däremot har man uppgett att besöken 
ifrån hemtjänsten ibland upplevs som 
stressiga. 

Sedan tre år tillbaka för staden statis-
tik över alla besök som görs av hemtjäns-
ten. I den statistiken kan man se inom 
vilka hjälpinsatser tiden inte riktigt 
räcker till. Det gäller tiderna för inköp, 

matdistribution och apoteksärenden.  
För att öka tiden satsar staden sex miljo-
ner kronor i kommande års budget. 

– Att vi ökar tiden för hemtjänsten är en 
del i arbetet, men det handlar också om 
att personalen i hemtjänsten ska känna 

att de har tid att utföra in satser. Där 
måste vi fortsätta dialogen med hem-
tjänstcheferna, avslutar Iréne Kallin. ●

Solna stad ligger i startgroparna 
för en ny gemensam kundtjänst. 
För dig som är solnabo och företa-
gare innebär det enklare kontakt-
vägar och snabbare svar, råd och 
vägledning i frågor som rör stadens 
verksamheter.

– Vi ska ha en väg in till staden. Vi vill 
att kundtjänsten ska bli det naturliga 
valet för medborgare och företagare 
att ta kontakt med oss, säger Helena 
Uddholm, projektledare för Solna stads 
kundtjänstsatsning.

Servicen ska omfatta alla kanaler, 
såväl telefon och e-post som sociala 
medier och fysiska besök. Målsättningen 
är att 70 procent av frågorna ska kunna 
besvaras direkt. Tiden för svar på övriga 
frågor kan variera beroende på ärende, 

men ska återkopplas inom ett bestämt 
tidsintervall.

Kunskapen som byggs upp i dialog
med solnabor och företag i kundtjäns-
ten ska också användas för att utveckla 
stadens verksamheter och kommunika-
tion, för att bättre kunna möta behoven. 
Kundtjänsten ska därför matchas med 
nya e-tjänster, som möjliggör för dem 
som vill uträtta sina ärenden och söka 
information på webben. 

Den gemensamma kundtjänsten 
föreslås starta i januari 2015. 

– Vi behöver en viss startsträcka för 
att utveckla bra arbetssätt och stödjande 
verksamhetssystem. Det handlar bland 
annat om att sätta rutiner, upphandla 
systemstöd samt om att arbeta fram 
 frågor och svar, avslutar Helena 
 Uddholm. ●

  Mer pengar ger äldre mer hemtjänst



Nya trafiklösningar på plats

Foto: Casper HedbergPåstigning inför jungfrutur under invigningen av tvärbanan i Solna centrum

Foto: Tedd Soost

Snöröjning och sandning
December månad är här och 
 staden står väl förberedd att ta 
hand om Solnas gator och cykel-
vägar. När vinterväglag råder ska 
såväl stadsgator som mindre lokal-
gator, samt gång- och cykelbanor 
snöröjas, sandas och saltas. Du kan 
hjälpa till genom att flytta bilen 
vid servicedagar.

Under vintertid startar snöröjningen 
senast åtta timmar efter snöfall. Gång- 
och cykelvägar är prioriterade samt vägar 
med genomfarts- och kollektivtrafik. För 

stadens gator rullar plogarna igång när 
snödjupet är fem centimeter. För gång- 
och cykelvägar, torgytor och trappor är 
det tre centimeter snö som gäller.

Vid ymnigt snöfall försvåras arbetet 
eftersom plogade gator snabbt fylls på 
med ny snö. Vid sådana fall kan det 
vara svårt för snöröjarna att hänga med. 
Därför är det viktigt att gatorna under 
servicedagar är tomma på bilar. 

Servicedagar
Servicedagarna inträffar en dag i mån-
aden enligt ett fast schema. Vintertid 

handlar det framför allt om snöröjning 
och halkbekämpning. För att plogarna 
ska kunna ta bort snön råder parkerings-
förbud under de tider som framgår av 
parkeringsskyltarna. Om bilar står i 
vägen kommer också snön att ligga kvar. 

Du kan själv hitta vilka tider det 
är servicedag på din gata på solna.se/ 
servicedagar

Halkbekämpning
Halkbekämpning utförs alltid i samband 
med snöröjning eller när det är risk 
för halka. Däremot halkbekämpas inte 

 parkeringsrutorna på stadens parkerings-
anläggningar. Det ingår i hyreskontrak-
tet att du som hyr rutan själv ansvarar 
för den.

Felanmälan
Har du synpunkter på stadens vinter-
väghållning eller uppmärksammar 
exempelvis farliga istappar kan du göra 
en felanmälan på solna.se/felanmalan 
Ärendet skickas då direkt till stads-
byggnadsförvaltningen som bestämmer 
åtgärd. ●

Från årsskiftet kommer det även att fin-
nas ett signalreglerat övergångsställe för 
gång- och cykeltrafiken över Frösunda-
leden i korsningen med Solnavägen.

Målbron och norra 
 uppgången vid Solna station
Den nya uppgången från pendeltåget 
vid Solna station tillsammans med den 
nya Målbron förenklar vardagen för 
både solnabor och besökare. Boende i 
Frösunda får närmare till pendeltåget, 
till den framväxande stadsdelen Arena-
staden och till Råsunda. För besökare 
till Friends Arena blir promenaden från 
Solna station hälften så lång.

Vill man ta cykeln över Målbron 
finns rymliga hissar på båda sidor om 
bron. Längre fram kommer det också att 
byggas ramper som ansluter till bron.

Under hösten har några  viktiga 
trafiklösningar fallit på plats. 
Först ut var öppnandet av 
Solna stations nya norra upp-
gång från pendeltåget och den 
nya målbron mellan Frösunda 
och Arenastaden. Därefter 
invigdes tvärbanans sträck-
ning mellan Alvik och Solna 
centrum. I samband med det 
öppnades även Solnavägen för 
biltrafik. 

Tvärbanan till Solna 
På fyra år har två tunnlar, tre broar och 
5 700 meter spår byggts, för tvärbanan 
från Alvik till Solna centrum. Den 28 
oktober öppnade äntligen linjen till 
Solna centrum för allmänheten. 

Inledningsvis kommer den nya 
sträckan att ha 15-minuterstrafik under 
rusningstid, i stället för 7,5 minuter som 
på sträckan Alvik – Sickla udde. Resenä-
rer från Sicklalinjen måste byta tåg vid 
Alvik för att åka vidare mot Solna. Om 
ett år ska ett nytt signalsystem ge både 
fördubblad trafiktäthet och möjlighet att 
resa hela sträckan utan byte.

Nästa anhalt Solna station
Nästa år blir förlängningen av tvär banan 
till Solna station/Arenastaden klar. Då 
kommer tvärbanan att knyta ihop fyra 
smidiga knutpunkter i tre kommuner. 
Stationerna på Solnagrenen blir Alvik, 
Johannesfred, Norra Ulvsunda, Bällsta 
Bro, Sundbybergs Centrum, Solna Busi-
ness Park, Solna centrum samt Solna 
station. Resan från start till mål beräknas 
ta 18 minuter.

Solnavägen öppen
I samband med tvärbanans invigning 
öppnades Solnavägen för biltrafik igen. Norra uppgången vid Solna station 



Aula Medica – Solnas nya landmärke

Bergshamra – en stadsdel i utveckling

av mot de traditionella låga tegelbygg-
naderna på campus. Byggnaden ligger 
längs med Solnavägen, mittemot det nya 
universitetssjukhuset. Med sin centrala 
placering och geometriska form öppnar 
aulan upp Campus Solna mot Solna-
vägen, säger Ann-Christin Källeskog, 
plan- och byggchef i Solna. 

Fasaden består av en limträkonstruk-
tion och själva glasfasaden. Den totala 
längden limträ i fasadkonstruktionen är 
cirka 15 kilometer. Fasaden i sig är unge-
fär  6 000 kvadratmeter och utgörs av 
 60 ton glas, med totalt cirka 5 700 glas-
skivor. Glasskivorna har en variation av 
sex olika kulörer för att trianguleringen 
ska framhävas bättre.

Aula Medica stod klar sommaren 
2013 och rymmer en hörsal med 1 000 
sittplatser, kontor för cirka 90 personer, 
100 konferensplatser, två restauranger 

Solna har fått ett nytt landmärke. 
Med sin utmärkande arkitekto-
niska form har staden fått ett nytt 
spektakulärt inslag i stadsbilden. 
Med en hörsal för 1 000 personer 
ger Aula Medica möjlighet att 
anordna stora, publika arrange-
mang, som till exempel Nobelföre-
läsningarna som lockar människor 
från hela världen. 

Karolinska Institutet har ett stort 
utbyte med omvärlden. Seminarier, 
föreläsningar och symposier är en 
naturlig del av verksamheten, men 
universitetet har tidigare saknat egna 
lokaler för att kunna arrangera publika 
aktiviteter och behovet av en egen aula 
har funnits länge.

– Wingårdh Arkitektkontor har ritat 
aulan, vars form och geometri bryter 

Bergshamra är den stadsdel i Solna 
som bäst uppfyller devisen kontras-
ternas stad. Omgiven och genom-
korsad av stora vägar men ändå 
en grön oas mitt i nationalstads-
parken, med Tivoliparken i söder 
och Ulriksdal med sitt slott i norr. 
Däremellan ligger bebyggelsen i 
stadsdelen, delvis uppförd på mark 
med kungliga anor. 

– Bergshamra är byn mitt i storsta-
den. Här har vi bland annat en livaktig 
kulturförening, Bergshamra för alla, som 
under mer än 20 år anordnat Bergs-
hamrafestivaler, musikkvällar vid Kafé 
Sjöstugan, naturvandringar och filosofi-
kaféer, säger Thomas, 57 år, som har bott 
i stadsdelen i snart 30 år.

Bergshamra härstammar från medel-
tiden och tillhörde vid 1600-talets slut 
Ulriksdals kungsgård. Startskottet för 
själva stadsdelen gick dock i början av 
1950-talet då stjärnhusområdet norr om 
nuvarande Bergshamravägen uppfördes.

Det senaste större bostadsområdet i 
Bergshamra byggdes i början av 1990-
talet. Därefter har olika bostadsprojekt 
stannat i planeringsstadiet. Som en följd 
av det har befolkningen i Bergshamra 
blivit allt äldre, en utveckling som går 
rakt emot det övriga Solna. 

Strategi för att utveckla 
Bergshamra
För att vända trenden tar staden nu 
fram en strategi för hur stadsdelen kan 
utvecklas. Det handlar om att utreda 
förutsättningarna för kompletterande 
bostadsbebyggelse, utveckling av när-
servicen i området och förbättringar av 

stadsmiljön. Även trafikfrågorna behöver 
adresseras i strategin. En överdäckning 
av Bergshamravägen, som skulle binda 
ihop södra och norra Bergshamra, ska 
utredas, liksom kollektivtrafiklösning-
arna. Utvecklingsstrategin för Bergs-
hamra ska arbetas fram under 2014. 

MERöPPET på Bergshamra 
bibliotek 
Solna stad inför MERÖPPET på 
Bergshamra bibliotek. Den nya funktio-

nen innebär att biblioteket är öppet för 
låntagare 8–22 årets alla dagar genom 
ett elektroniskt inpasseringssystem, som 
är knutet till låntagarens bibliotekskort. 
Bergshamra bibliotek är det första bibli-
oteket i Solna som får MERÖPPET.

– Vi är glada att kunna erbjuda 
solnaborna generösare tider och ökad 
service. MERÖPPET är fortfarande 
ganska nytt i Sverige. Det känns helt rätt 
att Solna nu är en av de tiotal kommu-
ner som erbjuder MERÖPPET till sina 

låntagare, säger Kristina Herrlander, 
Solna stads bibliotekschef.

Vårdcentralen på 
 Bergshamra Torg blir kvar
I oktober stod det klart att vårdcentralen 
på Bergshamra Torg blir kvar. Vårdcen-
tralen har tecknat ett nytt avtal med 
bostadsstiftelsen Signalisten i Solna   
på sju år. ●

Foto: Rickard OxfältPyssel under invigningen av MERÖPPET på Bergshamra bibliotek

samt ett café. Här kommer Nobel-
föreläsningar, vetenskapliga symposier, 
större tillställningar och konferensverk-

samhet att hållas. Aulan invigdes den   
11  oktober. ●

Fotograf: Christer JoelssonAula Medica invigdes i oktober 



Vinter i Solna
Vintern i Solna är full med möjligheter till aktivitet. Isen ligger klar och simhallen 
i Vasalundshallen har fått ett lyft både på ytan och under skalet. För dig som är 
ung och stannar i Solna under jullovet finns alltid något att göra.

Det finns tre isbanor för allmän-
hetens åkning i Solna. På Ulriksdals IP 
används både utebanan och en av ishal-
larna i olika perioder. På Bergshamra IP 
är bandyplanen tillgänglig för allmän-
heten vissa tider. Familjeisbanan på 
Huvudstafältet är upplyst till kl. 22.00 
veckans alla dagar. 

Uppdaterad information hittar du på 
solna.se/istider

Naturisar – underbara men 
nyckfulla
En vacker vinterdag är både Råstasjön 
och Brunnsviken fantastiska utflyktsmål 
– för skridskoåkning, en promenad eller 
kanske en skidtur. Isarna når du via par-
kerna och promenadstråken runt vatt-
net. Staden har som ambition att ploga 
banor på sjöarna inför helgerna under 
perioden mellan nyår och sportlov. Vissa 

Foto: Rickard OxfältSimhallen i Vasalundshallen har renoverats under året

veckor är det svårt. Isens tjocklek, tem-
peratur, luftfuktighet med mera påverkar 
isens egenskaper i hög grad. 

Senaste nytt om planerade och 
genomförda plogningar finns på 
solna.se/naturisar

Ljust och fräscht i 
Vasalundshallen
I väntan på att utomhusbaden öpp-
nar igen är Vasalundshallen ett givet 
alternativ med sina möjligheter till bad, 
bastu, gym, simning, gruppträning med 
mera. Simhallen har fått en ansiktslyft-
ning både på ytan och ”under skalet” 
och erbjuder solnaborna en avkopplande 
miljö med garanterad hög kvalitet på 
luft och vatten. 

Utbud och öppettider hittar du på 
medley.se/vasalundshallen

Jullov – det finns alltid något 
att göra!
Du som är ung i Solna har många 
mötesplatser och aktiviteter att välja 
mellan under jullovet. Fritidsklubbar 
håller öppet i varje stadsdel, liksom 
kvartersgårdar och ungdomsgårdar. Både 
speciella aktiviteter och utökade öppet-
tider erbjuds. 

Aktivitetstips och öppettider hittar 
du på solna.se/jullov ●

13 december
Dream Big! Ungdomsarrangemang.
Solnahallen
13 december
Elton John & His Band
Friends Arena
13 december
Luciatåg med Solna kulturskolas 
elever
Solna Centrum och biblioteket
19 december
Solna kulturskolas elevutställning
Biblioteket Solna C
21 december
Julkonsert med Solna Brass
Råsunda kyrka
23 januari
Solna stadsbibliotek 100 år
Biblioteket Solna C
1–2 februari
Megaloppis
Solnahallen
22 februari
Skivmässa
Solnahallen
22 feb–2 mars
Sportlovsaktiviteter för unga
solna.se/sportlov
7–8 mars
Melodifestivalen, genrep och final
Friends Arena
15–16 mars
SM-finalerna i bandy
Friends Arena
22 mars
Familjefestdag på biblioteken
Solna C och Bergshamra C

Hela kalendariet hittar du på 
solna.se

Besöksforum – Solna Forum
Stadshusgången 2, Solna Centrum
måndag – torsdag 8.00–17.00
fredag 8.00–16.00 
08 734 24 90
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 24 90
kultur-fritidsforvaltningen@solna.se
Omvårdnadsförvaltningen
08 734 25 47
omvardnadsforvaltningen@solna.se
Socialförvaltningen
08 734 24 90
socialforvaltningen@solna.se
Miljö- och hälsoskydds-
förvaltningen
08 734 24 45
mhf@solna.se
Kompetensförvaltningen
08 734 24 90
kompetensforvaltningen@solna.se
Biblioteket Solna C 
och Bergshamra C
08 734 22 00
stadsbiblioteket@solna.se
Informaatiota suomeksi
solna.se/suomeksi

● Kontakta Solna stad

● På gång

 Foto: Rickard Oxfält
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