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När jag skriver dessa rader har Solna 
precis fått två fina utmärkelser. Solna 
har av tidningen Fokus utsetts till 
Sveriges näst bästa kommun att bo i 
och av företagsorganisationen Svenskt 
Näringsliv rankats som Sveriges mest 
företagsvänliga kommun. Det är verk
ligen roligt att staden uppmärksam
mas med dessa fina utmärkelser. Det 
innebär dock inte att vi kan luta oss 
tillbaka. Vi måste fortsätta att utveckla 
staden och dess verksamheter för att 
kunna möta solnabornas behov. 

 I detta nummer av Solnanytt lyfter 
vi fram några av alla de satsningar 
som staden gör. I Ulriksdal byggs en 
ny skola med tillhörande sporthall, 
som kommer att öppna till höstter
minen 2014. I Huvudsta utvecklas ett 
trygghetsboende – en ny boendeform 
för äldre som kombinerar ett självstän
digt och tryggt boende med närhet till 
stöd och service. I Frösunda bygger vi 
vidare på Ulriksdals Idrottsplats med 
en tredje ishall för att skapa fler och 
bättre träningstider för barn och ung
domar. I centrala Solna dras tvärbanan 
fram och kommer att öppnas för trafik 
till Solna station/Arenastaden i augusti 
i år. Äntligen! 

 I övrigt fortsätter mycket att gå i 
infrastrukturens tecken för Solna. Det 
historiska beslutet om utbyggnad av 
tunnelbanan från Odenplan till Arena
staden via Hagastaden följdes i april 
upp med att regeringen öppnade för en 
Huvudstaled i tunnel. Det är ett mycket 
glädjande besked. Vi har från Solna 
i decennier påtalat behovet av en 
Huvudstaled i tunnel och äntligen har 
vi fått gehör. Solna har tagit ett stort 
ansvar för regionens utveckling och det 
är dags att vi får någonting tillbaka. Vi 
behöver en Huvudstaled i tunnel för att 
minska genomfartstrafiken i framför allt 
Huvudsta. Tillsammans med Trafikver
ket kommer vi att driva utredningsar
betet med högsta prioritet. 

 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 
rekommenderar jag en titt i kalendariet. 
Jag hoppas också att du tillsammans 
med mig håller tummarna för att Solna 
tillsammans med Stockholm utses som 
en av värdstäderna för EM i fotboll 
2020. I september avgörs det! 
 
Trevlig sommar!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande 

 KRÖNIKA

Foto: Ingemar Edfalk

Regeringen öppnar för 
en Huvudstaled i tunnel
Trafikverket får i uppdrag att utreda en tunnelförläggning av Huvudstaleden 
i Solna. Det var en av nyheterna i regeringens förslag till nationell plan för 
infrastruktursatsningar 2014–2025, som presenterades i början av april.

– Det är mycket glädjande att det äntli
gen öppnas för en Huvudstaled i tunnel 
i den nationella planen. Solna har länge 
påtalat behovet av en tunnel, för att 
minska trafiken främst genom Huvud
sta, men också genom övriga Solna, 
säger stadsdirektör Kristina Tidestav.

I den nationella planen skriver rege
ringen att de omfattande investeringar i 
Stockholmsregionen som pågår, eller just 
ska starta, leder till förändrade trafik
flöden. Detta gör frågan om en tunnel 
under Huvudsta aktuell. Dessutom 

kan en Huvudstaled i tunnel bidra till 
mindre buller och luftföroreningar, och 
skapa förutsättningar för att bygga fler 
bostäder. 

Investeringskostnaden för Huvud
staleden i tunnel beräknas till 3,0–3,5 
miljarder kronor. Solna stad är beredd 
att diskutera en kommunal medfinan
siering i motsvarande storleksordning 
som andra kommuner i länet lämnat till 
liknande objekt. ●

Regeringen öppnar för en Huvudstaled i tunnel. Den planerade tunneln markeras med en streckad linje.

Fakta i korthet
Sedan decennier tillbaka har 
Huvudstaleden varit aktuell 
i planeringen av infrastruk
tur. Lösningen innebär att en 
östvästlig tunnel byggs mellan 
Karlberg och Huvudstabron 
under Huvudsta i Solna. Den 
kan också förlängas från 
Huvudstabron till Bergslags
vägen i Stockholm.

© Solna stad 2014



Ny stadsdel och skola 
i Ulriksdal
I Ulriksdal växer en ny stadsdel fram på historisk mark, som  tidigare 
har varit både militär övningsplats och galoppbana. Området fylls 
med liv igen med nya bostäder och till hösten öppnar nybyggda 
Ulriksdalsskolan.

 Illustration: Visby Arkitektgrupp AB 

grönområden. Med en kort promenad 
når du till exempel Överjärva gård, 
Brunnsviken och Hagaparken. Den 
befintliga kullen i området kommer att 
bevaras och ingår i den nya stadsparken 
som anläggs. 

– Jag gillar småhuskänslan som finns 
i Ulriksdal och läget. När Citybanan 
snart är klar går det ännu fortare in till 
stan, säger Magnus 38 år, som går i hus
tankar och gärna vill bo kvar i Solna. 

Historisk mark
Kvarters och gatunamnen vittnar om 
Ulriksdals historia. Kvarter som ”Jock
eyn” och ”Vinnaren” påminner om den 
galoppbana som invigdes 1919 på plat
sen. Ulriksdals galoppbana var under 40 
år ledande i Skandinavien och en viktig 

attraktion i området. Även gatunamn 
som ”BrittaKolas allé” påminner om 
galoppbanan. Britta var en känd profil 
som sålde godis vid galoppbanan under 
många år. 

Nya Ulriksdalsskolan 
Lagom till höstterminen öppnar nya 
Ulriksdalsskolan med plats för 900 elever 
från förskoleklass till årskurs nio. Skolan 
är miljöcertifierad och drivs i kommunal 
regi.

– Olika kompetenser har tagits 
tillvara för att skapa en skola som 
möter framtidens krav på utveckling 
och lärande. Arkitekter, lärare, rektorer, 
elever, specialpedagoger, byggingenjörer 
och ITspecialister bjöds in för att bidra 
med sina unika kunskaper, säger Annette 
Enbuske, rektor för Ulriksdalsskolan. 

Ulriksdalsskolan blir också den första 
skolan i Solna som undervisar i det kine
siska språket och landets kultur. 

Ny sporthall 
I anslutning till skolan har Ulriksdals
hallen byggts. En sporthall som ska 
användas av både skolans elever och för
eningslivet. Hallen är delbar på mitten, 
så att två parallella aktiviteter kan pågå 
samtidigt nästan oberoende av varandra. 
Närheten till hallen och olika utomhus
planer ger bra förutsättningar till idrott 
och hälsa bland Ulriksdalsskolans elever. 

Lördagen den 23 augusti är det 
Öppet hus då alla intresserade är väl
komna att bekanta sig med Ulriksdals
skolan och sporthallen. Mer information 
finns på solna.se när det närmar sig. 
Välkomna! ●

Den tidigare galoppbanan i Ulriksdal. 

Det nya bostadsområdet i Ulriks
dal känns igen med sina färgstarka 
 stadsradhus och täta gator. Radhusen 
vänder sig främst till dagens familjer som 
vill bo marknära men slippa trädgårds
arbete. Ingången till de flesta husen sker 
direkt från gatan och små lättskötta träd
gårdar finns istället på husens  baksidor. 

Bra kommunikationer och 
fina grönområden
Kommunikationerna i Ulriksdal är 
mycket bra. Med en egen pendeltågs
station i kvarteren nås Solna station 
och Arenastaden på någon minut och 
Stockholms innerstad på ytterligare ett 
par minuter. En ny busslinje är även 
planerad för området. 

Ulriksdal har också många omtyckta 

Dans, teater och 
musik lockar allt 
fler solnabarn
Det senaste året har Solna 
Kulturskola genomgått stora 
förändringar. Syftet har varit 
att skapa plats för fler barn och 
att korta köerna till skolan för 
att prova på olika instrument.

Kulturskolan har anor. På 1960talet 
startade koreografen Birgit Boman 
balettskola för barn i Solna. Hon var 
en pionjär. 1970 slogs balettskolan 
ihop med kommunala musikskolan. 
Med åren har teater, bild och en stor 
föreställningsverksamhet tillkommit. 

– Solna Kulturskola är en fan
tastisk verksamhet, som under de 
senaste året har genomgått stora för
ändringar. Inriktningen har varit att 
skapa plats för fler barn och att korta 
köerna till skolan för att prova på 
olika instrument, säger Inger Carlon
berg, rektor på Solna Kulturskola. 

Idag går drygt 1 700 barn i Solna 
Kulturskola. Det innebär att kultur
skolan har 200 fler barn jämfört med 
tidigare. Samtidigt har köerna mer 
än halverats, från över 400 barn till 
cirka 150. Kön till de mest populära 
instrumenten har krympt från 200 
barn 2012 till 50 barn 2013. På sikt 
är målet att få bort köerna helt. 

– Det går nu snabbare att få 
pröva på, till exempel trummor eller 
piano. Samtidigt samarbetar vi med 
slottsteatern Confidencen och har 
verksamhet i Hagalund, Bergshamra 
och Bagartorp/Ulriksdal, säger Inger 
Carlonberg. 

Utvecklingen fortsätter. I början 
av 2014 kvalitetsgranskades skolan 
och blev certifierad enligt den så 
kallade ”Qualismetoden”. ●

”Olika kompetenser har tagits tillvara för 
att skapa en skola som möter framtidens  
krav på utveckling och lärande.

Solnaungdomar 
fick sommarjobb
I år tar Solna stad och ett antal 
solnaföretag emot 155 ungdomar 
till sommarjobb. Sommarjobben 
pågår under tre tvåveckorsperio
der och har i första hand gått till 
elever som går första eller andra 
året i gymnasiet. Ungdomar med 
funktionsnedsättning och ensam
kommande flyktingbarn har varit 
prioriterade grupper i urvalet. Den 
som vill tillbringa sommaren med 
sin egen affärsidé har kunnat ansöka 
som sommarlovsentreprenör för 
att få hjälp att utveckla sina planer. 
Ansökningarna till sommarjobb och 
sommarlovsentreprenör besvarades 
i maj månad. Läs mer på solna.se/
sommarjobb.

Solna stads bildarkiv.



Snart öppnar tvärbanan 
till Solna station 
I augusti öppnar tvärbanan  
till Solna station. Då är det 
möjligt att åka hela vägen 
mellan Sickla udde till Solna 
station/Arenastaden med 
10-minuterstrafik. Därifrån 
nås pendeltåg och bussar 
samt stadsdelarna Hagalund, 
Råsunda och  Arenastaden. 

Tvärbanans sträcka mellan Alvik 
och Solna centrum öppnade hösten 
2013. När tvärbanan nu öppnar för 
trafik hela vägen till Solna station skapas 
fyra viktiga knutpunkter i tre kommuner:
Solna station (pendeltåg och bussar), 
Solna centrum (tunnelbanans blå linje 
mot Akalla), Sundbybergs centrum 
(tunnelbanans blå linje mot Hjulsta)  
och Alvik (tunnelbanans gröna linje, 
Nockebybanan och bussar). 

I samband med att tvärbanan blir 
klar till Solna station kommer de gång 
och cykelvägar som varit avstängda under 
bygget att öppnas. Även de körfält på 
Frösundaleden som har varit stängda 
till följd av tvärbanebygget öppnas upp. 
Dock pågår fortfarande vägarbeten längs 
Frösunda leden, vilket gör att det på vissa 
håll fortfarande kan vara svårt att ta sig 
fram. 

Den 22 juni klockan 22:00 stängs 
tvär banan av mellan Solna centrum och 
Alvik. Avstängningen gäller fram till 
invigning av tvärbanan till Solna station 
den 18 augusti. Se SL:s reseplanerare i 
mobilen eller på sl.se för att hitta den 
bästa alternativa resvägen under avstäng
ningen. Anledningen till avstängningen 
är att det behöver genomföras förbere
delser inför öppningen till Solna station 
samt testkörning.

Ombyggnad av 
Frösundaleden 
För att förbättra framkomligheten byggs 
Frösundaleden om. Arbetet sker i tre 
etapper och ska vara helt klart hösten 
2015. Under byggtiden är Frösunda
ledens framkomlighet begränsad.

 Illustration: Tomas Öhrling

Den första etappen gäller Frösunda
ledens korsning med Dalvägen och 
Råsundavägen. Här byggs dagens kors
ning om till rondell för att få ett bättre 
trafikflöde till och från Arenastaden. 

Den andra etappen avser Frösunda
ledens korsning med Kolonnvägen, där 
dagens rondell byggs om till en korsning 
med trafikljus. 

Den sista etappen innebär att Frösunda  
leden får ett nytt körfält för kollektiv
trafik närmast E4:an vid Haga Norra. 

Uppdaterad information om 
Frösundaledens ombyggnad finns på 
solna.se under Stadsbyggnad & trafik. ●

FAKTA I KORTHET
1.  Trafikstart för tvärbanan till Solna station (2014)

2. Mall of Scandinavia öppnar (2015)

3.  Ny vägbro (Signalbron) öppnar från Kolonnvägen i Frösunda till 
 Arenastaden (2015)

4.  Ombyggnad av korsningen Frösundaleden/Dalvägen/Råsundavägen 
 till rondell (2015)

5.  Ombyggnad av rondell till korsning Frösundaleden/Kolonnvägen (2015)

6.  Ny väganslutning mellan Kolonnvägen och Enköpingsvägen (2015)



Den 19 september blir det 
klart. Då beslutar UEFA:s verk-
ställande kommitté om vilka 
europeiska städer som ska få 
arrangera fotbolls-EM 2020. 
Förhoppningsvis är Stockholm/ 
Solna med bland städer som 
då ropas fram.

Fotbolls-EM för herrar är världens 
tredje största evenemang och kommer 
att spelas i 13 olika storstäder i Europa 
2020. I april lämnade Stockholm och 
Solna in en ansökan till UEFA om att 
arrangera en del av fotbollsEM 2020. 
Med sin kapacitet på 50 000 åskådare är 
nationalarenan Friends Arena den enda 
spelplats i Stockholmsregionen som kan 
matcha UEFA:s krav. 

Utöver Stockholm/Solna har UEFA 

tagit emot 19 ansökningar från städer 
runt om i Europa. Nu håller UEFA som 
bäst på att granska alla kandidater, för 
att välja ut 13. 

Om Stockholm/Solna blir en av 
de utvalda kandidaterna kommer fyra 
matcher – tre gruppspelsmatcher och 
en match i slutspelet – att spelas på 
Friends Arena i Solna. Om det svenska 
landslaget kvalificerar sig för att delta 
i EM 2020 kommer två av grupp

spels matcherna att spelas hemma – på 
Friends Arena.

Evenemang bidrar till att skapa 
arbetstillfällen. Den turistekonomiska 
effekten bara av EM 2020 i Stockholm/
Solna uppskattas till 600 miljoner 
kronor. En ansenlig del av dessa hamnar 
hos solnaföretag, vilket bidrar till att 
skapa arbetstillfällen inte minst för unga 
solnabor. ●

Solna bygger en ny tredje ishall

Ansökan 
EM 2020

Spänd väntan på UEFA:s 
besked om fotbollsEM 2020

Nu är det klart att en ny tredje 
ishall byggs på Ulriksdals IP. 
Ishallen är ett välkommet till-
skott till föreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet som 
nu kan se fram emot fler och 
bättre träningstider.

Den nya ishallen byggs i direkt anslut
ning till de två tidigare ishallarna 
på Ulriksdals Idrottsplats (Ritorp). 
Tillsammans bildar de tre ishallarna en 
sammanhållen anläggning med isytor, 
omklädningsrum, förråd, kontor, drift
utrymmen med mera. 

– Det här förslaget innebär att sta
den fullbordar planerna på att utveckla 
Ulriksdals Idrottsplats som Solnas 
huvudanläggning för isidrott. Det blir 
ett lyft för föreningarna som bedriver 

isidrott, som får möjlighet att spela i 
en modernare hall och får tillgång till 
längre säsonger och bättre träningstider, 
säger Kennet Siverling, anläggningschef 
på kultur och fritidsförvaltningen.

På Ulriksdals IP bedriver idag 
föreningar en omfattande verksamhet 
med ishockey, konståkning och ringette. 
Idrottsplatsen används också av Solnas 
skolor och för allmänhetens åkning.

– Vi är verkligen glada för att staden 
nu bygger en tredje ishall. Den kommer 
innebära ett lyft för ishockeyn i AIK, 
framför allt för våra barn och ungdo
mar. Fler istider gör att vi kan ta in fler 
spelare, tränare och ledare. Det ger oss 
en möjlighet att satsa mer på breddidrot
ten helt enkelt, säger Peder Bäckström, 
ordförande i AIK Ishockeyförening. ●

”Vi är verkligen glada 
för att staden nu 
bygger en tredje 
ishall. Den kommer 
innebära ett lyft för 
ishockeyn i AIK. 
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3 500 nya jobb 
till Solna
TeliaSonera samlokaliserar sin 
verksamhet och flyttar till Arena
staden i Solna. Det offentliggjordes i 
april och innebär att Solna får 3 500 
nya jobb i Arenastaden. TeliaSonera 
etablerar sitt nya huvudkontor på 
taket av Mall of Scandinavia, Skan
dinaviens största köpcentrum, som 
byggs i direkt anslutning till den 
nya nationalarenan Friends Arena. 
Inflyttning sker våren 2016. Redan 
tidigare har företag som Vattenfall, 
Carlsberg, Balance, Adidas, Esprit, 
Olympus, Egmont, Vattenfall, Peab 
och Nike etablerat sig i Arenastaden.

Solna är den näst bästa av landets 
kommuner att bo i. För unga är 
Solna – liksom i fjol – den bästa 
kommunen i Stockholms län 
att bo i. Det framgår av nyhets
magasinet Fokus årliga ranking 
av landets kommuner som är helt 
omgjord från i fjol. Första place
ringen gick till Stockholm, tredje
placeringen gick till Lund.

I mitten av maj presenterade Fokus sin 
årliga ranking över bästa kommunen att 
bo i. Årets ranking är omgjord och upp
delad på fyra underkategorier: storstad, 
stad, landsbygd och glesbygd. Bedöm
ningsgrupperna (fundamentala variabler, 
arbetsmarknad, familj, yngre och äldre) 
är samma som tidigare år, men med 
delvis nytt innehåll.

– Vi arbetar med att hela tiden 

utveckla rankingen. Årets index har 
genomgått en total översyn sedan förra 
året och är inte jämförbart med tidigare 
år. Vi har bland annat anlitat namnkun
niga forskare från Handels högskolan 
i Jönköping, säger Martin Ahlquist, 
chefredaktör på tidningen Fokus.

Förra året rankades Solna som 
landets bästa kommun att bo i och 2012 
var Solna på plats 22. ●

 Bäst att bo 2014
Solna näst bäst i Fokus ranking 

Sveriges främsta företagskommun – igen
För sjunde året i rad vinner Solna Svenskt Näringslivs ranking av 
landets främsta  företagar-kommuner tätt följt av Sollentuna och 
Upplands Väsby. Resultatet bygger på företagens egna bedöm-
ningar av kommunerna och på statistiska faktorer.

Nytt trygghetsboende byggs
Solna stad planerar tillsammans med bostadsstiftelsen Signa-
listen att bygga ett nytt trygghetsboende med 70 lägenheter 
i Huvudsta. Boendeformen kombinerar ett självständigt och 
tryggt boende med närhet till stöd och service.

Hösten 2013 genomfördes en under
sökning bland Solnas äldre. I kombina
tion med stadens egna prognoser visar 
den att det behövs fler boenden som 
överbryggar steget mellan hemtjänst och 
vård och omsorgsboende.

– De närmaste åren kommer antalet 
solnabor i åldern 75–84 år öka. Även 
gruppen med de allra äldsta, över 95 år, 
blir fler. Därför tror vi att efterfrågan på 
trygghetsboende kommer att öka, säger 
Iréne Kallin, chef på omvårdnadsförvalt
ningen.

Planen är att det nya trygghetsbo
endet ska byggas direkt intill Skoga 
äldreboende. Det finns stora fördelar 
med att samordna två boenden. De kan 
använda samma restaurang, ha tillgång 

– Det är otroligt roligt. Konkur
rensen i toppen har hårdnat. Allt fler 
kommuner ser nyttan med ett bra 
näringslivsarbete och vässar sig för att 
utvecklas. Ett bra företagsklimat är inget 
självspelande piano. För tio år sedan flyt
tade företagen från Solna, men med hårt 
arbete har vi vänt trenden och företagen 
etablerar sig nu i hög takt i Solna, säger 
näringslivschef Åsa Bergström.

De senaste åren har Solna satsat på 
att ytterligare stärka servicen till företa
gen. Bland satsningarna finns förstärkt 
bemanning, satsning på kundtjänst och 
förbättrad service inom upphandlingar 
och inköp. Satsningar som Ungt Företa

gande i skolan och konferensen Startup 
Day är viktiga pusselbitar i arbetet med 
att förbättra attityden till företagande 
och att öka nyföretagsamheten.

Solna har också arbetat målmedve
tet för att förbättra trafiksituationen i 
staden. Tvärbanan byggs ut från Alvik 
till Solna centrum och Solna station. En 
ny tunnelbanelinje kommer att byggas 
från Odenplan till Hagastaden och 
Arena staden – två av Solnas och Sveriges 
främsta utvecklingsområden. 

– Solna har ett väldigt vänligt 
företagsklimat. Som ny företagare är det 
otroligt viktigt att bli sedd och få 
bekräftelse på att någon tror på det man 

gör. Jag var 22 år när jag grundade Deo 
Doc tillsammans med min syster, säger 
Hasti Asadi, vd Deo Doc och mottagare 
av Solna stads pris Årets unga affärsidé 
2013.

– Det finns en anledning till att så 
många större företag etablerar sig i 
kommunen – och mindre, avslutar 
Hasti Asadi. ●

till gemensamma lokaler samt värd 
eller värdinna. Dessutom är det en 
fördel att en redan befintlig seniorträff 
finns intill det nya boendet. 

– Det är positivt att Solna nu får 
ett trygghetsboende. Läget vid Skoga 
är bra med tillgång till restaurang och 
träningslokal. Det är viktigt att 
hyrorna inte blir för höga för en 
pensionär med normal pension, 
säger Bengt Norrbom, ordförande i 
det lokala samverkansorganet 
 Äldre forum.

Målet är att samtliga lägenheter 
ska hyras ut till folkbokförda solnabor.



20 juni
Midsommarfirande
Överjärva gård
25 juni
AIK–Tyresö FF (D)
Skytteholms IP
28 juni
Pearl Jam
Friends Arena
5 juli
AIK–Eskilstuna United DFF (D)
Skytteholms IP
5 juli
Tirgan – iransk festival
Huvudstafältet
13 juli prel. datum
AIK–Kalmar
Friends Arena
27 juli prel. datum
AIK–Falkenberg
Friends Arena 
10 augusti prel. datum
AIK–Gefle
Friends Arena 
13 augusti prel. datum 
AIK–DIF
Friends Arena 
16 augusti
AIK–Eskilstuna/Göteborg (D)
Skytteholms IP
18 augusti
Tvärbanan öppnar till Solna station 
24 augusti
Filmstadens Dag
Filmstaden Råsunda
24 augusti prel. datum 
AIK–BK Häcken 
30 augusti
Hagalundsdagen
Hagalund

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 20 00 
kontakt@solna.se
solna.se  
facebook.com/cityofsolna
Barn- och utbildningsförvaltningen
08 734 24 24. BUFdirekt@solna.se
Stadsbyggnadsförvaltningen
08 734 29 50. stadsbyggnad@solna.se
Kultur- och fritidsförvaltningen
08 734 20 00
kulturfritidsforvaltningen@solna.se
Omvårdnadsförvaltningen
08 734 25 47
omvardnadsforvaltningen@solna.se
Socialförvaltningen
08 734 20 00
socialforvaltningen@solna.se
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
08 734 24 45. mhf@solna.se
Kompetensförvaltningen
08 734 20 00
kompetensforvaltningen@solna.se
Biblioteket Solna C & Bergshamra C
08 734 22 00 
stadsbiblioteket@solna.se
Informaatiota suomeksi
solna.se/suomeksi

● Kontakta Solna stad

● På gång

Sommar i Solna

Sommaren är här och årets späckade sommarlovsprogram 
likaså. Planerar du att vara hemma hela eller delar av sommar-
lovet finns det massor att göra i Solna!

Under sommarlovet kan du besöka 
öppna parker, friluftsbad, fritids och 
idrottsanläggningar, bibliotek med 
mera. Dessutom erbjuder staden en 
mängd arrangemang och aktiviteter i 
samarbete med solnaföreningar och 
andra aktörer. Dans, skytte, läsning, 
teater, kampsport, gymnastik, 
segling, konståkning, djurskötsel och 
teckning är några av rubrikerna i 
årets sommarprogram. Passa på att 

lära dig nytt! Många aktiviteter är helt 
avgiftsfria. 

Öppna ungdoms-
verksamheter
Hela sommaren finns det också öppna 
ungdomsverksamheter på kvällstid, 
främst på Solna Ungdomscafé, Haga
lundsparken, Frösunda Ungdomscafé 
och Skytteholmsparkens kvartersgård. 

Mycket att göra i 
Skytteholmsparken
Skytteholmsparken håller öppet för 
alla åldrar hela sommarlovet och dess
utom med helgcafé lördagar och sön
dagar. Parken erbjuder något för alla, 
lekpark, café, plaskdamm, solverandor, 
parkour, beach volley, skateramp, 
basket, utlåning av lekmaterial och 
utegym. 

I Mulle Meckparken i Järvastaden 
ökar Mulle Meckbiblioteket öppethål
landet till sex dagar i veckan mellan 
21 juni och 16 augusti. Passa på att 
låna en bok när det är paus i leken! 
Stadens två utomhusbad, Svedenbadet 
och Huvudstabadet, är så klart också 
öppna hela sommaren.

Sommarläger på 
Barnens Ö
I år kör staden återigen ett av sina 
uppskattade sommarläger. Denna 
gång är destinationen Barnens Ö. 
Barn födda 2000–2004 får tillbringa 
fyra dagar med mycket bad, fiske, 
paddling och lek.

Här finns sommarfoldern
Sommarfoldern finns i begränsad 
upplaga att hämta på Solnas fritids
anläggningar, i Solna Centrum, på 
biblioteken och i entrén till Solna 
stadshus. På solna.se/sommarlov kan 
du själv hämta foldern i digitalt 
format. ●

Vill du få erbjudanden och 
information om evenemang och 
besöksmål i Solna? Då är ”Hem
maplan” något för dig. Anmäl dig 
till vårt nyhetsbrev så får du all 
information direkt till din mejl. 
Hemmaplan gäller bara för dig som 
bor i Solna. Hittills har det handlat 
om att se landskamp i fotboll, hem
mamatch med AIK och speedway 
till bra priser. 

solna.se/hemmaplan

Den 14 september är det dags 
att välja politiska representanter till 
riksdag, kommun och landsting. Från 
mitten av augusti får alla som får rösta 
ett personligt röstkort hemskickat med 
posten. På röstkortet finns information 
om vilken röstlokal du ska gå till på 
valdagen den 14 september. Det går 
även att förtidsrösta, redan från den 27 
augusti, i vilken förtidsröstningslokal 

som helst. Det behöver inte vara i Solna, 
men röstkortet måste tas med.

Om du vill veta mer om valet till 
riksdag, kommun och landsting, vill 
hitta till närmaste förtidsröstningslokal 
eller har andra frågor, gå in på 

solna.se/val2014

Förtidsrösta till
valet den 
14 september

14/9

Hemma-
plan
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