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Efter en ovanligt varm och solig
sommar har hösten kommit. Det
innebär glädjande nog start för den nya
Ulriksdalsskolan. Den blir den första
av flera nya solnaskolor, som behövs
när staden växer. Redan 2017 kommer
nästa nya skola i Järvastaden att stå
färdig. För att möta de nya solnaborna
behövs såväl nya bostäder som
utbyggd kommunal service. I genom
snitt planerar staden för en ny förskola
varje år och för en ny skola vart fjärde
år. I detta nummer av Solnanytt kan du
läsa mer om den nya Ulriksdalsskolan
och även om Näckrosens förskola,
som efter branden, nu har byggts upp.
Denna höst innebär också start
för den nya tvärbanan. Det är äntligen
möjligt att åka tvärbana hela vägen
från Solna station via Sundbyberg till
Alvik och sedan vidare till Sickla Udde.
Under hösten drar även planeringen för
den nya tunnelbanan till Arenastaden
igång på allvar. Vi har fått flera kvitton
på hur viktig den nya tunnelbanan till
Arenastaden är. Efter beslutet om den
nya tunnelbanan meddelade både
TeliaSonera och SEB att de etablerar
sina verksamheter i Arenastaden. Det
innebär att Solna får sammanlagt 8 000
nya arbetsfällen. I detta nummer av
Solnanytt kan du läsa mer om tvär
banan, tunnelbanan och om jobben i
Arenastaden.
Vi återkommer också till utveck
lingsarbetet för Bergshamra och Haga
lund. Efter dialoger med boende och
verksamma finns nu förslag framtagna
på hur stadsdelarna kan utvecklas.
Det handlar om nya bostäder, arbets
platser, förbättrad service, utvecklad
kollektivtrafik samt om upprustning av
stadsmiljön. Det ges nu möjlighet att
komma med synpunkter på förslagen
och jag hoppas att ni passar på att
tycka till.
Det börjar även dra ihop sig till
att starta stadens nya kontaktcenter.
Ambitionen är att skapa en väg in
till staden, som gör det enklare och
snabbare för solnaborna att få svar
på sina frågor till staden – ett område
som vi har identifierat som ett tydligt
förbättringsområde. Förberedelserna
pågår för fullt inför starten den 15
januari 2015.
Du kan även läsa om det kom
mande valet till riksdag, landstingsoch kommunfullmäktige, som äger rum
den 14 september. Glöm inte att rösta!
Trevlig läsning!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande
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Det är positivt att alla klasser
finns i samma hus, säger
Katarina Hagman, lärare
på Ulriksdalsskolan

Foto: Casper Hedberg

Elever och lärare på Ulriksdalsskolans skolgård

Skolstart i Ulriksdalsskolan
– första eleverna på plats
Nyligen invigdes Ulriksdalsskolan
och nu är skolan fylld med elever
och den allra första terminen har
precis börjat. Ulriksdalsskolan blir
den första nya skolan i norra Solna
och den kommer att följas av
ytterligare en ny skola i Järva
staden 2017.
Den nya Ulriksdalsskolan är en ny modern
skola med plats för 900 elever från försko
leklass till årskurs nio. Skolan är miljöcer
tifierad och drivs i kommunal regi. Alla
elever från förskoleklass till årskurs nio är
samlade i samma hus. Det gör det möjligt
för både elever och personal att lära känna
varandra och mötas på olika sätt.
– Det känns fantastiskt roligt att få
vara med om att flytta in i en alldeles
nybyggd skola. Det är positivt att alla

klasser finns i samma hus, säger Katarina
Hagman, som är lärare på Ulriksdals
skolan.   
Maten lagas på plats i skolans eget
kök. Matsalen har en öppen planlösning
och ligger mitt i skolan.
– Att må bra och äta sig mätt är vik
tiga faktorer för att kunna ta in kunska
per, så det känns bra att vi har ett eget
kök, säger Gustavo Caballero Cervantes,
som är lärare på Ulriksdalsskolan.
Gustavos klass har engagerat följt
bygget av skolan – från första spadtaget
tills de i våras fick kliva in och kika på
sitt nya klassrum.

Ny sporthall

eningslivet. Hallen är delbar på mitten,
så att två parallella aktiviteter kan pågå
samtidigt oberoende av varandra.

Ny skola i Järvastaden
Parallellt med invigningen av Ulriks
dalsskolan pågår planeringen av nästa
skola. Redan hösten 2013 beslutade
staden att nästa skola i Solna ska ligga i
Järvastaden. Planen är att skolan ska vara
inflyttningsklar till höstterminen 2017.
Dessutom får Järvastaden två nya
förskolor. En ska ha plats för cirka 50
barn och starta i början av 2015. Den
andra, en större förskola med plats för
120 barn, ligger längre fram i plane
ringen. ●

I anslutning till skolan har Ulriksdals
hallen byggts. Den nya sporthallen ska
användas av både skolans elever och för

Näckrosens förskola uppbyggd
Näckrosens förskola i Råsunda
brann ner våren 2013 och nu
hösten 2014 står en ny förskola
klar på samma plats. Barn och
personal, som tillfälligt har varit i
Hagalundsskolans lokaler, flyttar
nu tillbaka till Näckrosparken.
Den nya förskolan har lika många barn
som tidigare, det vill säga cirka 100 barn
men får nu sju avdelningar.
– Det känns jättebra och roligt att få
börja arbeta i de nya lokalerna på Näck
rosen. Vi får en nystart med fina lokaler
som är anpassade efter vår verksamhet,
säger Evabritt Larsson, förskollärare på
Näckrosens förskola.
– Vi har trivts i Hagalundsskolans
lokaler men nu är alla glada och engage

rade att få starta om i de nya lokalerna
på Näckrosen. Det finns ett bra nytänk
med matsal och ateljé på souterräng

planet och avdelningarna på entréplan,
fortsätter Evabritt Larsson. ●

De sista arbetena vid Näckrosens förskola tar form
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Tvärbanans
solnagren klar
Foto: Casper Hedberg

Resan från start till mål tar 18 minuter
och tvärbanan går med 10-minuterstra
fik. Vid Alvik är det möjlighet att byta
till tvärbanan, som går vidare till Sickla
udde i Hammarby sjöstad.
Senast under september öppnas
också de gång- och cykelbanor som har
varit avstängda i området under bygget
av tvärbanan.

Resan från start till mål tar
18 minuter och tvärbanan
går med 10-minuterstrafik.

Tvärbanan invigs av trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm och kommunstyrelsens
ordförande i Solna Pehr Granfalk

Den 18 augusti invigde trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm
och kommunstyrelsens ordförande i Solna Pehr Granfalk tvärbanans
solnagren. Den sista etappen av tvärbanan från Solna centrum till
Solna station är nu färdig och det går att åka tvärbana hela vägen till
Sickla udde.
Den nya tvärbanan knyter ihop fyra
smidiga knutpunkter i tre kommuner;
Solna station, Solna centrum, Sundby
bergs station och Alvik. Hållplatserna

på solnagrenen är Alvik, Johannesfred,
Norra Ulvsunda, Bällsta Bro, Sundby
bergs centrum, Solna Business Park,
Solna centrum samt Solna station.

– Det är skönt att cykelvägarna nu öpp
nar igen. Jag cyklar ofta från Råsunda till
Karolinska sjukhuset där jag jobbar och
jag uppskattar verkligen att tvärbanan är
på plats och att området kommer i ord
ning, säger Anna 61 år, som är solnabo
sedan barnsben.
Även de körfält på Frösundaleden
som har varit avstängda till följd av tvär
banebygget har öppnats upp. Det pågår
dock fortfarande andra vägarbeten längs
Frösundaleden, vilket gör att det på vissa
ställen fortfarande kan vara svårt att ta
sig fram. ●

Fortsatta budgetsatsningar 2015
Den 16 juni godkände kommun
styrelsen ett första förslag till
budget och verksamhetsplan för
2015 för Solna stad. Förslaget
innebär att satsningarna, som
gjordes under 2014, ligger kvar
under 2015.
Solna är en av landets snabbast växande
kommuner. Många av de nya solnaborna
är barnfamiljer. Till följd av befolknings
tillväxten får stadens verksamheter, i
första hand förskolor och skolor, varje år
ökade resurser för att kunna möta den
ökade befolkningen. Stadens verksamhe
ter kompenseras också för löneökningar
och inflation.
Utöver dessa satsningar görs politiska
prioriteringar inom målområdena. De
politiska prioriteringarna som gjordes
inför 2014, behålls även under 2015.
Det innebär att riktade satsningar görs

på förskolan och skolan för att stärka
kvalitet och kompetens. Det görs också
en riktad satsning på 16 miljoner kronor
för fortsatt upprustning av stadens
förskole- och skollokaler samt på fem
miljoner kronor för skötsel av stadsmiljön.
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De ökade skatteintäkterna
används i allt större
utsträckning till att bygga
ut och investera i stadens
välfärd

Inom äldreomsorgen ligger satsningen
på hemtjänsten på sex miljoner kronor
kvar. Pengarna ska användas för att
skapa mer tid för personalen hos de äldre
som är i behov av hemtjänst. Därutöver
ligger resursförstärkningarna på sommar
jobb och på kulturen i Bergshamra och
Hagalund kvar.

Beslut i november
Under hösten arbetar nämnderna
vidare och tar fram nedbrutna verk
samhetsplaner och budgetar för stadens
olika verksamheter, utifrån kommun
styrelsens förslag. Under hösten görs
också en uppdaterad analys av den
ekonomiska utvecklingen, regeringens
budgetproposition tillsammans med
en ny befolkningsprognos för Solna.
Utifrån nämndernas förslag till planer
och budgetar, och stadens ekonomiska
analyser, tar kommunstyrelsen senare
fram ett reviderat förslag. Den slutliga
verksamhetsplanen och budgeten för
2015 klubbas av kommunfullmäktige i
november, med mål, ekonomiska ramar,
uppdrag till styrelse och nämnder samt
skattesatsen för 2015. ●

Nya jobb
till Solna
Företagsetableringarna
duggar tätt. Under våren
blev det klart att SEB,
TeliaSonera och Johnson &
Johnson väljer att etablera
sina verksamheter i Solna.
Det innebär 8 500 nya jobb
i Solna, inte minst i Arena
staden.
Så sent som i mitten av juni blev
det klart att SEB samlar stora delar
av sin svenska verksamhet i Arena
staden. 4 500 kommer att arbeta
i SEB-huset, som byggs direkt vid
Skandinaviens största köpcentrum,
Mall of Scandinavia.
– Med Arenastaden har vi hittat
en riktigt bra långsiktig lösning vad
gäller vår lokalisering i stockholmsre
gionen, där vi nu samlar merparten
av verksamheten. Kombinationen
av läge och service i en modern och
levande stadsdel skapar en stimule
rande arbetsmiljö för våra medarbe
tare, säger Jan Erik Back, vVD och
ekonomi- och finansdirektör i SEB.

”

Företagsklimatet för
nyetableringar och
befintliga företag
är mycket bra

Tidigare under våren hade TeliaSonera
offentliggjort att de samlokaliserar
sin verksamhet och flyttar med 3 500
medarbetare till Arenastaden i Solna.
TeliaSonera etablerar sitt nya huvud
kontor på taket av Mall of Scan
dinavia. I Arenastaden finns redan
företag som Vattenfall, Carlsberg,
Balance, Adidas, Esprit, Olympus,
Egmont, Vattenfall, Peab och Nike.
Även andra delar av Solna lockar
företag. I maj kom nyheten att
medicinbolaget Johnson & Johnson
flyttar sitt svenska huvudkontor till
Ulriksdal. Cirka 500 nya jobb landar
i Solna när Johnson & Johnson hyr
merparten av det nya kontorshuset
vid Ulriksdals station. I Frösunda flyt
tar Cramo in och KI Science Park blir
valet när det indiska medicinföretaget
Cadila väljer att etablera sig i Sverige.
– Etableringarna är ett kvitto
på att hårt arbete lönar sig. Före
tagsklimatet för nyetableringar och
befintliga företag är mycket bra i
Solna. I takt med att regionen växer,
växer också Solnas betydelse för såväl
svenska som utländska etableringar,
säger Åsa Bergström, förvaltnings
chef, kompetensförvaltningen.
Under våren rankade Svenskt
Näringsliv för sjunde året i rad Solna
som Sveriges mest företagsvänliga
kommun. ●

Kontaktcenterchef på plats
Den 15 januari 2015 startar Solna stads nya kontaktcenter.
Tillgänglighet, engagemang och medborgarfokus är ledorden som
Solna stads nya kontaktcenterchef, Gyda Refslund, får med sig när hon
kliver på sitt uppdrag.
Foto: Andreas Evestedt

Vad tror du är den stora utmaningen
med att inrätta ett kontaktcenter i en
kommun?

– Arbetet i ett kontaktcenter handlar om
att göra människor nöjda med servicen.
I en kommun ligger frågorna så nära
medborgarna och det ställer extra krav
på oss att lyssna och förbättra så att de
blir nöjda med vår service.
Gyda Refslund, kontaktcenterchef

Vilka är de största utmaningarna med
att införa ett kontaktcenter?

Hur kommer solnabor, företagare
och besökare märka av att vi har ett
kontaktcenter?

– Det finns såklart flera utmaningar. Det
handlar exempelvis om att rekrytera rätt
medarbetare, bygga rätt kunskap och
skapa ett smidigt arbetssätt i en komplex
verksamhet som en kommun är. Jag
hoppas att vi kommer attrahera perso
ner som ser möjligheterna i att dels lära
känna en modern och växande kommun
som Solna, dels tycker att det är roligt
att skapa något nytt och betydelsefullt
för många människor. ●

– Förhoppningsvis kommer de uppleva
att det blir enklare att komma i kontakt
med oss och att det går snabbare att få
svar på sina frågor. Vi kommer att finnas
tillgängliga hela dagen i alla kanaler, såväl
telefon och e-post som sociala medier
samt för personliga besök. Målet är att
kunna ge ett svar på de flesta frågorna
direkt i första kontakten istället för att
skicka frågan vidare till en kollega.

Sommarjobb till ensamkommande flyktingbarn
Under sommaren tog Solna stad och ett antal solnaföretag
emot 300 ungdomar till sommarjobb. Cirka 60 av sommarjob
ben öronmärktes till ensamkommande flyktingbarn. Genom
att erbjuda ensamkommande barn arbete under sommaren
ökar möjligheten att de integreras bättre i samhället.
– Vi vill ge våra ensamkommande
flyktingbarn en bra start i livet. De
har ofta ett svagt socialt skyddsnät
och därför är det viktigt att vi i
staden gör vad vi kan för att de ska
klara sig i samhället. Sommarjobb
kan vara en väg att komma in på den
ordinarie arbetsmarknaden, säger
Anne Ward, enhetschef för ungdom
senheten på Socialförvaltningen.
Solna stad är en av de stora
ankomstkommunerna av ensam
kommande flyktingbarn i landet. Att
vara ankomstkommun betyder att
man är ansvarig för mottagande av
asylsökande barn- och ungdomar och
ska erbjuda omsorg och boende till
barnen. De allra flesta av barnen som

är aktuella i Solna stad har uppehålls
tillstånd.
– Det här är dock första året vi
erbjöd sommarjobb till ensamkom
mande flyktingbarn som ännu inte
fått permanent uppehållstillstånd. Vi
alla har mycket att vinna på att dessa
ungdomar får med sig så mycket som
möjligt under den tid de är i vår vård
för att kunna leva ett självständigt liv,
säger Anne Ward. ●

”

Satsningen på
sommarjobb är en
del av stadens arbete
att hjälpa unga
solnabor till jobb

Nu startar arbetet med
tunnelbanan till Arenastaden
Efter att beslut fattats i februari 2014 om utbyggnaden av tunnel
banan har nu arbetet dragit igång. För Solnas del innebär det en
intensiv planering för utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan
via Hagastaden till Arenastaden.
Nästan två mil nya spår och nio
nya stationer fördelade på fyra sträck
ningar. Så omfattande utbyggnader av
tunnelbanan, som initierats i och med
2013 års Stockholmsförhandling, har
inte skett sedan dagens tunnelbana
byggdes. Arbetet sker i en egen förvalt
ning inom Stockholms läns landsting,
skild från Trafikförvaltningen, som sedan
övertar förvaltningen av färdig tunnel
bana.
– Med den nya tunnelbanan bidrar
vi till Stockholmsregionens tillväxt. God
samverkan, inte minst med medborgarna
som berörs av utbyggnaden, är grunden
för vårt arbete, säger Riggert Andersson,
nytillträdd chef vid förvaltningen för
utbyggd tunnelbana inom Stockholms
läns landsting.
Riggert Anderson kommer närmast
från Trafikverket där han var projektchef
för Förbifart Stockholm. Han har 30
års erfarenhet från större infrastruktur

projekt och har bland annat arbetat med
Citybanan.
Den nya tunnelbanan är ett omfat
tande och komplext projekt som ska
bemannas med specialkompetens för alla
faser, från planering och projektering till
genomförande. Bemanningen av för
valtningen och projektet sker samtidigt
som planeringen av utbyggnaden är i full
gång för utbyggnaderna. Det är nöd
vändigt för att kunna klara tidplanen.
Det första spadtaget är inte långt borta
på sträckan Odenplan – Hagastaden –
Arenastaden.

”

Det första spadtaget
är inte långt borta

Under hösten går arbetet in i en allt
intensivare fas med fördjupade förstudier
av de olika etapperna. Samtidigt börjar
förslag till detalj- och spårplaner att
tas fram, inklusive planering för exakt

Riggert Anderson, chef förvaltning för utbyggd tunnelbana

var stationerna ska ligga. För Solnas
del handlar det i ett första skede om
placeringen av stationsuppgångarna i
Hagastaden och Arenastaden.

Färgsättning av nya
tunnelbanelinjen
Under sommaren har stockholmarna
kunnat vara med och tävla om att sätta

Foto: Fredrik Persson

färg på den nya tunnelbanelinjen från
Odenplan via Hagastaden till Arena
staden. Över 3 500 personer har deltagit
i tävlingen och föreslagit sin färg. Därefter kommer en jury att välja ut de
bästa motiveringarna. Det vinnande
bidraget, kommer att presenteras under
september månad. ●

Förslag till utveckling av Hagalund och Bergshamra
Efter analyser och dialoger med boende och verksamma i stads
delarna Bergshamra och Hagalund finns nu förslag framtagna på
hur stadsdelarna kan utvecklas. Det handlar om nya bostäder och
arbetsplatser, förskolor, förbättrad service, utvecklad kollektiv
trafik samt förbättringar i stadsmiljön.

”

Olle Olsson Hagalundsmuseet i kulturkvarteren i gamla Hagalund

En av de viktigaste förändringarna
som föreslås är att förstärka Hagalund
som mötesplats genom att skapa ett stråk
från Solna station, genom Hagalund, ner
mot Solna centrum. Bra gångvägar med

BERGSHAMRA

Nya bostäder och
arbetsplatser
I förslaget för Bergshamra finns ett till
skott på någonstans mellan 1 300 till 
1 500 nya bostäder. Det handlar om
såväl hyres- och bostadsrätter som
studentbostäder. Ett nytt trygghetsbo
ende finns också med i förslaget. De nya
bostäderna föreslås främst längs med
Björnstigen, vid Kraus torg och längs
den nya gågatan Bergshamragatan.
– Många bergshamrabor har önskat
en överdäckning och mer service i

Foto: Rickard Oxfält

trappor skapas mot Solna station och
Solna centrum.
Gångstråket leder sedan ner i nivå
till Hagalundsgatan, där ett nytt torg
föreslås med möjligheter för butiker och
andra verksamheter i bottenvåningarna.
Hagalund förstärks som mötesplats
mitt i Solna av den nya tvärbanan till

centrum. Med förslaget har vi lyckats
finna lösningar för det, samtidigt som
det blir både nya parker och bostäder,
säger Henrik Nerlund, projektledare för
Bergshamras utveckling.
Även nya arbetsplatser finns med i
utvecklingsstrategin på centrala platser,
där bostäder inte är lämpliga. Fler nya
arbetsplatser skapar nya arbetstillfäl
len och stärker underlaget för service i
stadsdelen.

Förbättrad service
Förutom fler bostäder föreslås även en
större livsmedelsbutik, café, blomsteraf
fär och en tobaksaffär. Förslaget pekar
också på en utvecklad skola i stadsde
len och flera nya förskolor. En fortsatt
satsning på Bergshamras bibliotek finns
även med i planen.
En ny park planeras i centrum,
liksom ny torghandel. I förslaget finns
även planer på en ny lekplats i södra
Bergshamra.

Förstärkt service och kultur
Förutom fler bostäder skapas förutsätt
ningar för att nuvarande livsmedelsbutik
kan erbjudas större lokaler och möjlighe
ter finns för etablering av annan service
såsom café och tobaksaffär. Förslaget ger
även plats för utbildningslokaler, nya
förskolor och för gemensamhetslokaler.
Solna stad planerar också att förstärka
Hagalunds redan rika kulturliv. Solna
Kulturskola etableras i den tidigare

Dialog med
bergshamraborna
Bakom förslaget till Bergshamras
utveckling ligger en mängd synpunkter
från bergshamraborna själva. Vid fyra
tillfällen under året har projektet funnits
på plats vid Bergshamra torg för att dis
kutera hur stadsdelen bäst kan utvecklas.
Över 350 synpunkter har även kommit
in från webbdialogen ”Bästa Bergs

”

Fridhemsskolan i avvaktan på att skolan
på längre sikt behövs för ordinarie skol
verksamhet. Blue Hill flyttar tillbaka till
Hagalund och Black Sheep flyttar in i
närområdet.

Parken rustas – åtgärder
i stadsmiljön
Parken söder om Hagalund med
Rosenträdgården rustas upp och blir en
stadsdelspark med fotbollsplan, grill
möjligheter och nya sittplatser. Redan
nu har renoveringen av plaskdammen
vid Hagalundsparken och fotbollsplanen
på Sunnan genomförts. Den pågående
renoveringen av trappan ner mot Solna
station föreslås kompletteras genom att
bygga om trapporna till Solna centrum.

Hagalundsborna har deltagit
Ett antal öppna möten har genomförts
i Hagalund för att diskutera Hagalunds
utveckling. Det har även funnits möj
lighet att lämna synpunkter på webben.
Över 200 synpunkter har kommit in.
Slutrapporten av hagalundsstrategin
lämnades till kommunstyrelsen i slutet
av augusti. Därefter är tanken att skicka
ut förslaget på remiss, så att alla ska få
möjlighet att tycka till innan det slutliga förslaget beslutas. ●

hamra” som också funnits tillgänglig på
biblioteket. Förskolor, företagare och
föreningar är exempel på grupper som
också har tillfrågats i arbetet.
Kommunstyrelsen beslutade den 11
augusti att skicka ut förslaget till utveck
lingsstrategi för Bergshamra på remiss
för att få in synpunkter på förslaget
innan det slutligen fastställs. ●

Många bergshamrabor har önskat
en överdäckning och mer service i
centrum, säger Henrik Nerlund,
projektledare för Bergshamras
utveckling

Framtidens kollektivtrafik
Tankar finns även om att förlänga
tvärbanan som nu går till Solna station
vidare fram till Bergshamra. Även en
T-banesträckning från Arenastaden
till Bergshamra finns på idéstadiet och
skulle förbättra stadsdelens kollektivtra
fik ytterligare.

Projektledare Henrik Nerlund samtalar med berghamrabor under ett av dialogmötena 
på Bergshamra torg

Foto: Linda Ambjörnsson/Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna

En av de viktigaste förändringarna
som föreslås är överdäckningen av Bergs
hamravägen. Idag delar vägen stadsdelen
i två delar. Planen är att däcka över den
del av vägen som ligger öster om den
befintliga kontorsbyggnaden (If-huset)
som redan idag sträcker sig över Bergs
hamravägen.
En ny park planeras ovanpå över
däckningen och det finns en idé om en
ny sammankopplande gågata, ”Bergs
hamragatan”, mellan torgen i norra och
södra Bergshamra. Finansieringen ska
ske genom intäkter från exploatering av
nya bostäder i stadsdelen.

Nya bostäder och
arbetsplatser
I förslaget finns utrymme för minst
1 100 nya bostäder. Det handlar om
hyres- och bostadsrätter, trygghetsbostä
der och LSS-boenden.
– Eftersom det är tre intressenter i
projektet – Signalisten, Rikshem och
Wåhlins – som i första hand vill bygga
hyresrätter, kan det tänkas bli något fler
hyresrätter än bostadsrätter, säger Anders
Offerlind, projektledare för Hagalunds
utveckling.
Utöver bostäder finns det plats för
cirka 1 000 arbetsplatser i och i anslut
ning till Hagalund. De ger arbetstillfäl
len och stärker underlaget för service.

Solna stad vill ha
dina synpunkter

HAGALUND

Solna station, som 2022 kommer att
kompletteras med tunnelbana till Solna
station/Arenastaden.

Vreten har bytt namn till
Solna strand
Den 18 augusti bytte tunnel
banestation Vreten namn till
Solna strand. Anledningen till
namnbytet är främst att göra
det enklare för alla som besöker
området att orientera sig.

Ny
cykelplan
på gång
Vi blir allt fler som bor, arbetar
och besöker Solna. Det ställer krav
på bra cykelvägar i staden och
därför tas nu en cykelplan fram för
att förbättra Solnas cykelnät.
Solna har idag ett bra cykelnät som i
stort sett täcker hela staden, men det
finns brister som gör att framkomlig
heten för cyklister försvåras och att
restiden med cykel förlängs. Cykel
planen kommer att peka på vad som
behöver göras för att förbättra underhål
let och förstärka kopplingarna till andra
cykelvägar i länet samt för att förbättra
skyltningen. Målet är att cyklingen i
Solna ska öka under alla tider på året

Foto: Casper Hedberg

och genom att utveckla de regionala
cykelstråken underlättas också cyklingen
mellan kommunerna i länet.

Solnaborna har tyckt till
Ett förslag till cykelplan har varit på
remiss under sommaren. Totalt har
ett 50-tal synpunkter kommit in från
medborgare, organisationer och myn
digheter. Utifrån synpunkterna justeras
nu förslaget och därefter kommer en
åtgärdsplan att tas fram. Resurser har
avsatts i Solna stads budget för 2015 för
att kunna påbörja arbetet.
– På kort sikt behövs punktvisa för
bättringar för att öka framkomligheten
och höja trafiksäkerheten. På längre sikt
handlar det om att anlägga säkra och att
raktiva cykelvägar som hänger ihop och
håller hög standard, säger Tage Tillander,
trafikplanerare i Solna stad. ●

Val 2014
Söndagen den 14 september är
det val till riksdag, kommun och
landsting. Redan från den 27
augusti och fram till och med
valdagen kan du förtidsrösta.
Om du förtidsröstar kan du göra det
i vilken förtidsröstningslokal som helst.
Det behöver inte vara i Solna stad. Ta
med ditt röstkort när du ska förtidsrösta.
Lokaler och tider hittar du här intill.
På valdagen kan du rösta i den
vallokal som tillhör just ditt valdistrikt.

Information om vilket valdistrikt du
tillhör står på röstkortet.
Under perioden 21–26 augusti
skickas röstkortet ut med posten till alla
som har rösträtt. Det skickas till den
adress där du är folkbokförd.
På solna.se/val2014 hittar du mer
information om valet, vallokalerna och
valdistrikten och vad du kan göra om du
till exempel inte har fått ditt röstkort,
eller behöver rösta med hjälp av ombud.

Förtidsröstningen startar den 27 augusti
och pågår till och med valdagen den
14 september. Ta med röstkort och giltig
ID-handling.

Stationen ligger i ett område som
sedan början av 2000-talet benämns
Solna strand. Tillsammans med SL

och fastighetsägare i området ändras
nu även namnet på tunnelbanesta
tion och busshållplatser. Solna strand
ligger i västra delen av Huvudsta
och sträcker sig ner till Bällstaåns
strandlinje. Området har de senaste
åren utvecklats till ett av Solnas mest
företagstäta områden. Här har ett
flertal företag och myndigheter idag
sina huvudkontor. ●

Startskott för nya
hyresrätter
Ett första steg mot 330 nya hyres
rätter i Solna togs när kommun
styrelsen i augusti fattade beslut
om en principöverenskommelse
med bostadsstiftelsen Signalis
ten. Stadsbyggnadsförvaltningen
fick samtidigt i uppdrag att börja
detaljplanera för bostäderna.
Av de nya hyresrätterna byggs 250 i
Råsunda och 80 i Bagartorp. Bostads
stiftelsen Signalisten är byggherre
för hyresrätterna. I Bagartorp bygger

dessutom Besqab 80 bostadsrätter. En
upprustning av gångtunneln till Ulriks
dals pendeltågsstation är också planerad
i området.
Därutöver kommer nya förskolor,
LSS-lägenheter och lokaler för handel
och service att byggas i båda områdena.
Innan spaden sätts i marken ska
området detaljplaneras. Stadsbyggnads
förvaltningen har i och med överens
kommelsen fått i uppdrag att starta det
arbetet. ●

Här kan du förtidsrösta i Solna
i valet till riksdag, kommun
och landsting
Huvudbiblioteket Solna C, Bibliotekstorget 12
27–30 augusti
ons–tors; 10–18.30, fre; 10–17.30, lör; 11–16
1–6 september
mån–tors; 10–18.30, fre; 10–17.30, lör; 11–16
8–13 september
mån–tors; 10–18.30, fre; 10–17.30, lör; 11–16
Biblioteket Bergshamra, Bergshamra Torg
27–30 augusti
ons; 12–19, tors; 10–19, fre; 12–17, lör; 11–15
2–6 september
tis; 12–17, ons; 12–19, tors; 10–19, fre; 12–17, lör; 11–15
9–13 september
tis; 12–17, ons; 12–19, tors; 10–19, fre; 12–17, lör; 11–15
Skoga Omvårdnadsboende, Jungfrudansen 17
1–12 september
mån–fre; 12–17
Seniorstaden Hallen, Lövgatan 43–45
1–12 september
mån–fre; 11–16
Ankaret Seniorträff, Hagalundsgatan 33
1–12 september
mån–fre; 13–17.30
Solna stadshus, Stadshusgången 2
27–29 augusti
ons–tors; 8–17, fre; 8–15
1–5 september
mån–tors; 8–17, fre; 8–15
8–14 september
mån–ons; 8–17, tors–fre; 8–20, lör; 10–15, sön; 8–20
Gunnarbo seniorträff, Gunnarbovägen 2 A
1–12 september
mån–fre; 13–15
Sockerbiten i Ritorp, Regementsgatan 23
1–12 september
mån–fre; 16–18.30

● På gång

Från 1 800 till 600 bostäder
– nu är detaljplanen för Råstasjön klar
Kommunfullmäktige antog den 16 juni detaljplanen för bostäder
vid Råstasjöns östra hörn. Efter tidigare synpunkter har antalet
planerade bostäder i området minskats från 1 800 till 600–700. En
utredning har även påbörjats i syfte att inrätta ett naturreservat i
området.
Detaljplanen har tagits fram med
utgångspunkt från de synpunkter som
medborgarna har lämnat i planproces
sen. Förslaget innebär att bebyggelsen
minskas med närmare 2/3-delar, från
1 800 lägenheter till 600–700, beroende
på vilka lägenhetsstorlekar som byggs.
Till grund för detaljplanen ligger en
fördjupad naturvärdesinventering som
har gjorts i området. Inventeringen visar
att de främsta naturvärdena finns i och
i anslutning till det nordvästra hörnet,
den så kallade ”midjan” och depo
nin och därför lämnas de områdena i
detaljplanen i stort sett obebyggda.
– Jag tycker det nya förslaget är en
bra kompromiss. Nu kan nya bostäder
byggas samtidigt som naturvärdena vid
Råstasjön bevaras. Det känns viktigt att
området som ska bebyggas har minskat

i yta, säger Jacob 38 år, som bor i Film
staden intill Råstasjön.

Begränsad bebyggelse
Bostäder byggs endast i nordöstra och
östra hörnet av Råstasjön, nedanför
Friends Arena. De befintliga idrottsan
läggningarna bevaras och därmed blir
tennisbanan som minigolfbanan kvar i
området.
Totalt kom omkring 550 yttranden
och 16 000 namnunderskrifter in under
granskningen av detaljplanen. Många av
synpunkterna handlade om Råstasjöns
natur- och rekreationsvärden. Staden har
gått igenom synpunkterna och detalj
planen är framtagen för att kombinera
behovet av att värna viktiga natur- och
rekreationsvärden i området med en
fortsatt utveckling av Arenastaden.

Naturreservat utreds
Kommunstyrelsen har även beslutat
att utreda förutsättningarna för att
inrätta ett naturreservat vid Råstasjön.
Möjligheterna för ett sammanhängande
naturområde med Lötsjön i Sundbyberg
utreds också.
Ett naturreservat vid Råstasjön skulle
bli Solnas tredje naturreservat. Redan
idag finns Ulriksdals och Igelbäckens
naturreservat. I östra Solna finns även
Kungliga Nationalstadsparken.●

”

Det känns viktigt
att området som
ska bebyggas har
minskat i yta, säger
Jacob 38 år, som
bor i Filmstaden
intill Råstasjön

13 september
Dance for Love
Busstorget, Solna C
14 september
RKL-val 2014
21 september
AIK–Jitex Mölndal BK (D)
Skytteholms IP
5 oktober
AIK–Malmö FF (H)
Friends Arena
25 september
”Starta eget” - dagen
Solna torg, KF-salen, biblioteket
Solna C
27 september
Speedway Grand Prix
Friends Arena
7 oktober
Solna Vikings–Jämtland Basket (H)
Solnahallen
9 oktober
EM–kval: Sverige–Ryssland (H)
Friends Arena
11 oktober
AIK–Linköpings FC (D)
Skytteholms IP
12 oktober
EM–kval: Sverige–Liechtenstein
Friends Arena
25–26 oktober
Harmoniexpo
Solnahallen
31 okt–2 nov
Abrahamsdagen, Solnaspelen
Solnahallen

Kronprinsessan och Solna
välkomnade nya medborgare
Den 6 juni välkomnades 65 nya
svenska medborgare av Kron
prinsessan Victoria och Solna
stad vid stadens årliga medbor
garskapsceremoni på slottstea
tern i Ulriksdal.
Deltagarna vid årets ceremoni på
Ulriksdals slottsteater kom från ett
stort antal länder, från Azerbajdz
jan till USA. Varje ny medborgare
fick motta ett diplom från Solna
stad, som delades ut av kommun
fullmäktiges ordförande Sven
Kinnander.
Kronprinsessan Victoria hälsade
i sitt tal de nya svenska medborgarna
välkomna. Kronprinsessan lyfte sär
skilt fram Sveriges 200 år av fred och
att vi bör stanna upp för att reflektera
över att det är långt från alla länders
verklighet.
Kören Juvelerna från Solna Kultur-
skola framförde klassiska svenska
visor. Confidencens grundare och
chef, Kjerstin Dellert, berättade om

11 september
Ricoh HK–Eskilstuna GUIF (H)
Solnahallen

8 november
Monster Jam
Friends Arena
27–30 november
Sweden International Horse Show
Friends Arena
Hela kalendariet hittar du på solna.se
● Kontakta Solna stad
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. BUF-direkt@solna.se
Stadsbyggnadsförvaltningen
08 734 29 50. stadsbyggnad@solna.se
Kultur- och fritidsförvaltningen
08 734 20 00
kultur-fritidsforvaltningen@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

Foto: Casper Hedberg

teaterns historia. Programmet avslutades
med gemensam sång av nationalsången
och en enkel stående plocklunch i som
margrönskan utanför Confidencen.

”

Kompetensförvaltningen
08 734 20 00
kompetensforvaltningen@solna.se

Det är spännande att
vara här och fira
medborgarceremonin

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

Ilyas Alhassan från Ghana

Informaatiota suomeksi
solna.se/suomeksi
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