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När jag skriver dessa rader är det nya
året, 2015, endast ett par månader
gammalt. Det har redan hänt mycket
i Solna. Vid årsskiftet tog den franska
evenemangsoperatören Lagardère
Unlimited över driften av Friends
Arena. Solna stad och övriga ägare
lämnar därmed driften av arenan och
eliminerar de risker som är förknippade
med att driva ett evenemangsbolag.
Det är mycket glädjande. Jag anser
inte att det är en kommunal uppgift att
driva arenor. Det var initialt nödvändigt
för att möjliggöra satsningen på jobb
och tillväxt i Arenastaden. Genom satsningen får Solna en helt ny stadsdel
med 3000 nya bostäder, 25 000 jobb,
en ny nationalarena, Skandinaviens
största köpcentrum, ett nytt hotell,
tvärbana och en ny tunnelbanelinje.
Under 2015 kommer ett stort fokus
att ligga på fortsatt utveckling av
förskola och skola i Solna. Stadens
budget för 2015 innehåller satsningar
på förskolan, 12,5 miljoner kronor, och
skolan, 7,5 miljoner kronor, som ska
stärka både kvalitet och kompetens.
Det kommer även att satsas 10 miljoner kronor på digitalisering i skolan och
16 miljoner kronor på fortsatt upprustning av stadens förskole- och skol
lokaler. Ambitionen är att bygga vidare
på den utvecklingsresa som pågår i
Solnas förskolor och skolor, som hittills
resulterat i ökade meritvärden i skolan,
ökad behörighet till gymnasiet och
ökad trygghet i förskola och skola.
Vi skapar också förutsättningar
för förskola och skola att växa med
nya barn och elever. I januari 2015
beslutade Solnas kommunstyrelse om
en ny skola i Järvastaden. Det är ett
efterlängtat beslut för många solnabor.
Solna, och inte minst norra Solna,
växer och det kommer att behövas
ytterligare en skola i denna del av staden vid sidan om den nya Ulriksdals
skolan. Ambitionen är att skolan i
Järvastaden ska stå klar hösten 2017
och kunna ta emot 500 barn från förskoleklass upp till årskurs sex.
Avslutningsvis vill jag passa på
att slå ett slag för möjligheten att
vara med och påverka hur Solna ska
utvecklas till 2030. Arbetet med Solnas
nya översiktsplan pågår för fullt och
under våren kommer det att finnas
möjlighet för alla solnabor att tycka till
om förslaget. Jag hoppas att många
tar chansen och kommer med synpunkter på hur vår stad ska utvecklas.
Trevlig läsning!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande
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Avtalet med Lagardère om
Friends Arena klart
Den 1 januari 2015 tog franska Lagardère Unlimited över driften
av Friends Arena. Det offentliggjordes i december av ägarna till
arenan; Svenska Fotbollförbundet, Peab, Fabege, Solna stad och
Jernhusen tillsammans med Lagardère Unlimited.
Lagardère Unlimited har gedigen
erfarenhet av att driva och utveckla lik
nande anläggningar. De har idag avtal
med ett tjugotal arenor runtom i värl
den, bland annat Commerzbank Arena
i Frankfurt, Imtech Arena i Hamburg,
Groupama Arena i Budapest, Singapore
Sports Hub och Arena Castelao
Fortaleza i Brasilien.
− Friends Arenas läge, kapacitet
och flexibilitet gör att vi ser en stor
potential att fortsätta utveckla arenan
till en av de främsta evenemangsaren
orna i norra Europa. Det här kommer
att bli vår hemmaplan för förvaltning
och marknadsföring av arenor, säger

Ulrik Ruhnau, Managing Director på
Lagardère Unlimited.

”

Det här kommer att
bli vår hemmaplan
för förvaltning och
marknadsföring
av arenor

Skiftet innebär att Lagardère Unlimited
tar över driften av arenan från det
tidigare driftbolaget Sweden Arena
Management, som ägdes av Svenska
Fotbollsförbundet, Peab, Fabege, Solna
stad och Jernhusen. Därmed blir Solna
stad och övriga ägare av med de risker

som är förknippade med att driva ett
evenemangsbolag.
I driften ingår att marknadsföra
och sälja in evenemangsmöjligheter
till arrangörer och företag, skapa och
utveckla egna evenemang, administrera
biljettförsäljning, arbeta med nuvarande
och framtida partners samt utveckla
arenans kringservice.
Parallellt tecknar Lagardère Unli
mited ett långsiktigt hyresavtal med
fastighetsbolaget till Friends Arena,
Arenabolaget i Solna, som ägs av
Svenska Fotbollsförbundet, Peab,
Fabege, Solna stad och Jernhusen.
Precis som i ett vanligt hyresförhållande
kommer Lagardère att betala hyra till
fastighetsägaren.
Överlåtelsen till Lagardère Unlimited
godkändes av Solna kommunfullmäk
tige den 15 december 2014. ●

Startskott för fortsatt utvecklingsarbete
i Hagalund

Första steget i
utvecklingen av
Bergshamra
I Bergshamra vädrar nya
verksamheter vårluft. Redan
innan utvecklingsstrategin för
Bergshamra är beslutad tas de
första stegen i utvecklingen av
stadsdelens hjärta, Bergshamra
torg.

Den 16 februari gick startskottet
för den fortsatta satsningen på att
utveckla Hagalund. Utvecklingsstrategin ligger nu till grund för
ett mer formellt programarbete,
som sträcker sig från Solna
station till Hagalunds arbetsplatsområde. Nu flyttar också Solna
Kulturskola till fd Fridhemsskolan.
I höstas presenterades, efter analyser och
dialoger med boende och verksamma
i stadsdelen, en utvecklingsstrategi för
Hagalund. Måndagen den 16 februari
fattade kommunstyrelsen ett antal beslut
som bygger vidare på Hagalundsstra
tegin, och som innebär startskottet för
flera olika delprojekt för att utveckla
stadsdelen. Målsättningen om att förtäta
Hagalund genom att bygga fler nya

bostäder och arbetsplatser för att få
bättre underlag för service ligger fast. I
det fortsatta programarbetet ska analyser
göras för att säkerställa var och i vilken
omfattning ny bebyggelse är lämplig.
Ambitionen är också att stadsmiljön
ska utvecklas och att stadsdelen ska bin
das samman mer med övriga Solna. En
ny trappa i ett genare läge byggs mellan
Solna station och Hagalund, som på sikt
kan ersättas med rulltrappa.
Tankar finns även på att bidra till att
utveckla Hagalund till ett kulturkluster.
Kommunstyrelsen ger berörda förvalt
ningar i uppdrag att tillsammans med
Solna Kulturskola komma fram till hur
skolan kan flyttas till fd Fridhemsskolans
lokaler. En särskild stiftelse för skötsel
och drift av museum och kulturmiljön
”Gamla Hagalund” ska utredas.

Redan nu flyttar ungdomsverksam
heten Black sheep till Hagalunds arbets
platsområde, en mötesplats för unga
musik- och kulturintresserade.
Kommunstyrelsens beslut innebär också
att Hagalundsstrategin utvidgas geografiskt,
i och med att utvecklingen av Hagalunds
arbetsplatsområde tas in som en del av det
samlade programarbetet.
Stadens stadsledningsförvaltning får i
uppdrag att sätta ihop en projektorganisa
tion för att driva utvecklingen av Hagalund
framåt.
− Det är kul och spännande att arbetet
nu tar fart igen och vi kommer snarast
att tillsätta ansvariga för de tre delprojek
ten, programarbetet, stadsmiljöfrågorna
och utvecklingen av kulturklustret, säger
Anders Offerlind, förvaltningschef på
stadsledningsförvaltningen i Solna.

Under 2014 togs en strategi fram
för hur Bergshamra kan utvecklas.
I strategin finns förslag om nya
bostäder och arbetsplatser, försko
lor, förbättrad service, utvecklad
kollektivtrafik samt förbättringar av
stadsmiljön. Redan innan strategin
är beslutad tas de första stegen i
utvecklingen av Bergshamra i stads
delens hjärta, Bergshamra torg.
Under våren 2015 startas ett
antal nya verksamheter på Bergs
hamra torg. En ny blomsterbutik,
som många bergshamrabor har
önskat, och en mäklare, Svensk
fastighetsförmedling, öppnar på
torget under våren. Samtidigt har
vårdcentralen snart renoverats klart
och verksamheten öppnar i mars/
april igen i nya fräscha lokaler. Även
restaurang Småstad har renoverats
och ReFurn, som samlar in, rustar
upp och säljer vidare gamla möbler,
slår upp portarna i nya lokaler.
Nästa steg i utvecklingen är
renoveringen av torget och garaget.
Ombyggnationen kommer att ske
etappvis för att kunna säkerställa
framkomligheten under byggtiden.
I samband med att Biblioteksparken
skapas kommer även tätskiktet på
bjälklaget under torget att bytas ut
och garaget undertill att renoveras.

Utomhussäsongen
är igång
När årets första nummer av
Solnanytt kommer ut har
sportlovet redan varit och
det är bara några veckor
kvar till påsklovet. Våren
avlöser vintern, och det är
nu som utomhussäsongen
börjar på allvar.

Parker och grönområden är upp
skattade platser när snön smälter
undan. En titt på kartan berättar att
Solna är en grön stad som erbjuder
promenadvägar, cykelstråk och
aktivitetsmöjligheter över stora
områden i exempelvis Ulriksdal,
Haga och Järva.

När vårsolen tinar upp gräsmattor och
uteserveringar blir platser som Skytte
holmsparken, Augustendal, Brunnsvi
ken, Överjärva gård och Hagaparken
återigen utflyktsmål för solnabor i
alla åldrar. När utomhusbassängerna i
Huvudstabadet och Svedenbadet öppnar
på vårkanten, blir även de populära
inslag bland utomhusaktiviteterna.
För många av Solnas fotbollsentu
siaster är det försäsongens matcher på
Skytteholms IP som markerar att våren
närmar sig. Under 2015 års försäsong
visar alla Solnas fyra elitlag upp sig inför
hemmapubliken på Skytteholms IP:
AIK:s herrar och damer, Vasalunds IF
och nu även Athletic FC United, som

tog klivet upp till Superettan i höstas.
Flera av matcherna ingår i Svenska
Cupen som avgörs under våren.
Aktiviteten på Skytteholms IP fortgår
sedan under årets alla veckor, tack vare

de uppvärmda konstgräsplanerna.
När året är slut kommer sammanlagt
cirka 700 seriematcher spelats här,
förutom ett antal cuper och tränings
matcher. ●

Fortsatta satsningar på skolan 2015
Solna är en av landets snabbast
växande kommuner och många
av de nya solnaborna är barnfamiljer. Det speglas i budgeten
för nästa år, som sätter stort
fokus på förbättringar i skolan
– både vad gäller verksamheten
och lokalerna.
Stadens befolkning har ökat med cirka
25 procent under åren 2000–2013,
och förväntas öka med omkring 1600
invånare (drygt två procent) per år
under 2015. Det är framför allt de yngre
årskullarna som växer till antalet. Befolk
ningstillväxten innebär många möjlig
heter men ställer också krav på staden
att kunna tillgodose fler solnabors behov
av kommunal service.
Till följd av befolkningstillväxten
får stadens verksamheter, i första hand
förskolor och skolor, varje år ökade
resurser för att kunna möta den ökande
befolkningen. Stadens verksamheter
kompenseras också för löneökningar och
inflation.
Budgeten för 2015 innehåller dess
utom riktade satsningar på förskolan,
12,5 miljoner kronor, och skolan, 7,5
miljoner kronor, som ska stärka både
kvalitet och kompetens. Det kommer
även att satsas 10 miljoner kronor på
digitalisering i skolan och 16 miljoner
kronor på fortsatt upprustning av sta
dens förskole- och skollokaler.

Förbättringar inom
hemtjänst och stadsmiljö

Politiska prioriteringar görs även på
de äldre. Inom äldreomsorgen läggs
6 miljoner kronor på att förbättra
hemtjänsten. Pengarna ska användas till
att möjliggöra för personalen att stanna
längre tid hos äldre som har hemtjänst.
Även på stadsmiljön görs en särskild
satsning, och i budgeten läggs 5 miljo
ner kronor på skötsel och upprustning.

I budgeten ligger även resursförstärk
ningar på sommarjobb, på kulturen
i Bergshamra och Hagalund samt på
utveckling av stadens cykelbanor.
Stadens verksamhetsplan och budget
för året innehåller vision, mål, ekono
miska ramar för stadens verksamheter
samt skattesatsen för 2015 – vilken för
blir oförändrad, 17,12 per skattekrona.
Bakom budgeten står de fyra alli
anspartierna: Moderaterna, Folkpartiet,
Centerpartiet och Kristdemokraterna. ●

• Vård och omsorg för äldre 24,5%
• Grundskola, fritidshem, särskola, förskola,
öppen förskola och ped. omsorg 38%

Var går dina
skattepengar?

• Individ- och familjeomsorg 7%
• Gymnasieskola och gymnasiesärskola 6%
• Vård och omsorg för personer med
funktionsnedsättning 12%
• Gator, parker och stadsbyggnad 2,5%
• Fritids- och idrottsanläggningar samt
fritidsverksamhet 3,5%
• Bibliotek, kulturskola och övrig
kulturverksamhet 2%
• Politisk verksamhet och revision 1,5%
• Miljö, hälsa och räddningstjänst 1,5%
• Vuxenutbildning ink. svenska för invandrare 1%
• Integration och arbetsmarknadsåtgärder 0,5%

Trafikinformation
Trafiken på Solnabron

Byggandet av den nya tunnelbane
stationen Hagastaden kommer att
medföra förändringar på Solnabron för
trafikanter, cyklister och fotgängare.
Arbetet drog igång i december och
under tiden det pågår kommer antalet
körfält att minska från fyra till tre; två
i riktning mot Stockholm och ett mot
Solna. Två cykelbanor kommer att
finnas, en i vardera riktningen, samt en
gångbana. Arbetet förväntas pågå till
2016.

Digitala hastighetsmätare

Digitala hastighetsmätare har börjat
placeras ut på några ställen i Solna.
Det primära syftet är att samla
information om trafiksituationen på
utvalda gator, men förhoppnings
vis leder de även till att bilister som
kör för fort sänker farten när de ser
skylten som visar deras hastighet. De
tre första mätarskyltarna är redan på
plats på Sjövägen, Uppfartsvägen och
Huvudstagatan. Två till ska sättas upp.
Mätarna är idag flyttbara och kan

komma att flyttas till andra vägar runt
om i Solna för att samla in statistik om
trafiken.

Solnaborna positiva till
nya tunnelbanan

I en attitydundersökning gjord av
Stockholms län landsting är 82 procent
av de tillfrågade positivt inställda
till utbyggnaden av tunnelbanan till
Arenastaden. Attitydundersökningen
genomfördes under de tre första veck
orna i oktober via telefon och webb.

I undersökningen fick de tillfrågade
även svara på frågan om de tror att de
kommer att resa mer kollektivt då den
nya tunnelbanelinjen står färdig. Av de
tillfrågade solnaborna tror 34 procent
att den nya tunnelbanelinjen kommer
att få dem att resa mer kollektivt. Den
nya gula linjen kommer att sträcka sig
mellan Odenplan och Arenastaden via
Hagastaden. Byggstart för projektet
planeras till 2016 och tågen beräknas
börja rulla till Hagastaden 2020 och
till Arenastaden 2022.

Ny organisation ska förbättra
solnabornas vardag
Stadens förvaltningsorganisation bytte skepnad den 1 mars.
Efter förändringen av den politiska organisationen vid årsskiftet delas nu även tjänstemannaorganisationen (stadsbyggnadsförvaltningen) upp. En särskild teknisk förvaltning
skapas för att möjliggöra ett tydligare fokus på frågor som
rör drift och underhåll av stadsmiljö och lokaler.
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Nu är det dags att söka
sommarjobb!
Under sommaren 2015 erbjuder Solna stad sommarjobb till ungdomar som studerar första och andra året på gymnasiet. Sommarjobben finns både inom näringslivet och i stadens egna verksamheter. Den 17 mars erbjuds en föreläsning om hur du vässar din
ansökan och skriver ett CV.
Ett sommarjobb ger mer än bara
en inkomst och en meningsfull syssel
sättning under lovet. Det ger även
kunskap om arbetslivet samt erfarenheter
och kontakter som underlättar när man
ska söka framtida arbete.
På solna.se/sommarjobb finns info
rmation om ansökan och annat som
kan vara bra att tänka på när man ska
sommarjobba. Ansökningsperioden pågår
1–31 mars. Arbetsperioden är två veckor
och arbetstiden är sex timmar per dag.
Sommaren 2014 fick 307 ungdomar
ett sommarjobb via Solna stad, och i
år hoppas staden kunna erbjuda minst
lika många. Jobben under förra som
maren fanns fördelade inom nio olika
branscher, huvudsakligen inom praktiskt

arbete; vård och hotell. Majoriteten av
ungdomarna var mycket nöjda med sina
sommarjobb och ungdomarna var också
mycket uppskattade av arbetsgivarna.
Flera av ungdomarna erbjöds extrajobb
efter att sommarjobbet var avslutat.

Föreläsningstillfälle

Missa inte chansen att vässa din
ansökan till sommarjobben! Staden
har erbjudit några utbildningstillfällen
under våren för att öka kunskapen
om hur man söker jobb och skriver
ett CV. När den här tidningen
kommer ut finns ett tillfälle kvar.
Välkomna den 17 mars kl 17–18 på
Solna stadsbibliotek.

Året som gick
Det är ett händelserikt år som Solna lämnar bakom sig. Staden
fortsatte att växa så det knakade och antalet solnabor ökade
med cirka 1550 personer, till totalt 74 300. Samtidigt förbättrades
resultaten i stadens verksamheter och flera stora beslut fattades.
Inom barn- och utbildningsför
valtningen ökade under 2014 såväl
meritvärdena i skolan som behörig
heten till gymnasiet. Även tryggheten
i förskola och skola ökade. Denna
utvecklingsresa skedde samtidigt som
verksamheterna växte med nya barn
och elever. Den nya Ulriksdalsskolan
stod klar till hösten 2014 och ett par
veckor senare kunde förskolan Näck
rosen öppna igen, helt återuppbyggd
efter branden 2013.
Inom omvårdnadsförvaltningen

ökade nöjdheten inom äldreomsorgen
och hemtjänsten. Inom kompetensför
valtningens och socialförvaltningens
verksamhetsområden fortsatte arbets
lösheten och försörjningsstödet att ligga
på låga nivåer. Parallellt förbättrades
kostnadseffektiviteten och sjukfrånvaron
fortsatte att ligga på en låg nivå.
År 2014 beslutade också flera stora
företag att flytta sina huvudkontor
till Solna. TeliaSonera, SEB, Siemens,
Johnson & Johnson och Cramo
kommer gemensamt med över 10 000

− Nu får vi en teknisk nämnd och
förvaltning, som fokuserar på just
våra frågor; städning, parkskötsel,
fastighetsförvaltning och vägunder
håll. Då kan vi jobba ännu hårdare
med kravställning och uppföljning.
För oss är det viktigt med en bra
kvalitet på det vi gör, säger Lars
Yllenius, stadsmiljöchef i Solna
stad, som från och med 1 mars
tillhör tekniska förvaltningen.
Den tekniska nämnden kommer
att fatta beslut i frågor som rör
parkering, skötsel av stadens parker,
gator, torg och fastigheter, snöröj
ning och trafik.
Lars Yllenius tror att den nya
organisationen kommer att märkas
på ett positivt sätt för solnaborna.
Inte minst stadsmiljön är ett
område, som engagerar många
solnabor. Han nämner som exempel
skötseln av stadens parker och
andra allmänna ytor, samt snöröj
ningen.
− Under vårvintern har vi
arbetat för fullt med att få snöröj
ningen att fungera bra.Vi har sett
vissa inkörningsproblem denna
vinter som vi är fast beslutna om
att lösa.

arbetsplatser till Solna. För sjunde
året i rad rankades Solna som
landets mest företagsvän
liga kommun, enligt
Svenskt Näringsliv.
Nyhetsmagasinet
Fokus rankade
Solna som Sve
riges näst bästa
kommun att bo
i, utifrån fyra
kategorier; att
vara ung, att vara
äldre, att ha familj
och att arbeta.
I övrigt gick året i
infrastrukturens tecken. Året
inleddes med det historiska beslutet
om utbyggnaden av tunnelbanan från
Odenplan via Hagastaden till Arenas
taden och följdes upp med färdigstäl
landet och trafikstarten av tvärbanan

Lars Yllenius, stadsmiljöchef i Solna stad.

Stadsbyggnadsnämnden delades från och med årsskiftet upp
i två nämnder; tekniska nämnden och byggnadsnämnden.
Tekniska nämnden får med
start i mars en egen förvaltning;
tekniska förvaltningen. Byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden kommer
att arbeta mot en gemensam
förvaltning, miljö- och byggnadsförvaltningen.
Mer information på solna.se.

till Solna station. Efter decenniers
arbete från Solnas sida kom
också ett viktigt besked
från staten; att börja
utreda en Huvud
staled i tunnel.
Vid sidan av
tunnelbane
beslutet fattade
staden två andra
stora beslut.
Under våren
gjordes en över
enskommelse med
Fortum om ett pro
duktionssamarbete med
fjärrvärmebolaget Norren
ergi, som Solna äger tillsammans med
Sundbyberg. Det tecknades också ett
avtal med den internationella drift
operatören Lagardère om att ta över
driften av Friends Arena 2015.

Dags för ny översiktsplan för Solna
Arbetet med Solnas nya översiktsplan är i full gång. Under våren
kommer det att finnas möjlighet för solnaborna att tycka till om förslaget till ny översiktsplan och om hur Solna ska utvecklas till 2030.
Alla kommuner är, enligt plan- och
bygglagen (PBL), skyldig att ha en
översiktsplan. Den ska ge vägledning
och stöd när beslut om användningen av
mark- och vattenområden i kommunen
ska tas. Den ska också ta upp hur den
byggda miljön ska bevaras och utvecklas.
Solnas nuvarande översiktsplan
antogs av kommunfullmäktige 2006.
Översiktsplanen är fortfarande i huvud
sak aktuell, men med tanke på de senaste
årens utveckling är det bra att uppdat
era den. Inte minst innebär beslutet
om utbyggnaden av tunnelbanan till
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Järvastaden
Nya Ulriksdal
Bergshamra
Arenastaden
Solna Centrum
Stora Frösunda
Hagalund
Hagalunds arbetsplatsområde
Hagastaden
Ingenting
Södra Huvudsta
Solna Business Park
Solna strand

Hagastaden och Arenastaden förändrade
planeringsförutsättningar för staden.
Inriktningen för översiktsplanen är
att fullfölja arbetet med de nuvarande
utvecklingsområdena; Järvastaden, Nya
Ulriksdal, Arenastaden, Hagastaden och
centrala Solna. Därutöver ska Haga
lunds arbetsplatsområde, Solna strand
och Södra Huvudsta särskilt prövas som
nya utvecklingsområden för bostäder
och arbetsplatser. Även Bergshamra
och Hagalund kan bli aktuella utifrån
förslagen till utvecklingsstrategier som
arbetats fram för stadsdelarna, liksom
Huvudsta, efter att en Huvudstaled i
tunnel kommit till stånd. Siktet för den
nya översiktsplanen är inställt på Solna
år 2030.
Ett förslag till ny översiktsplan
kommer att finnas färdig för samråd
under våren 2015. Det blir då dags för
solnaborna att tycka till om förslaget och
om hur Solna ska utvecklas.
Arbetet med den nya översikts
planen leds av en styrgrupp bestående av
gruppledarna för de politiska partierna i
kommunstyrelsen.

Beslut om ny skola i Järvastaden
I början av januari 2015
beslutade Solnas kommun
styrelse om en ny skola i
Järvastaden. År 2017 ska den
nya skolan stå klar och kunna
ta emot 500 barn från för
skoleklass upp till årskurs sex.
Stadens befolkning har ökat med cirka
25 procent under åren 2000–2013.
Det är framför allt de yngre årskul
larna som växer och det ställer krav
på nya förskolor och skolor.
− Med många nya barn i Solna
kommer naturligtvis också krav på

fortsatta satsningar på skolan. Jag är
glad för att planerna på en ny skola i
Järvastaden för de yngre går vidare, säger
Anne Rönnberg, förvaltningschef på
barn- och utbildningsförvaltningen.
Till grund för beslutet om den nya
skolan i Järvastaden ligger Solna stads
senaste befolkningsprognos och stadens
lokalförsörjningsstrategi, som fastställ
des i slutet av 2013. Skolan ska plane
ras med utgångspunkt i att lokalerna
inledningsvis ska inrymma elevplatser
för årskurs f–4 och att skolan därefter
successivt får växa med tillförande av
årskurserna 5–6. Lokalerna ska planeras

så det inledningsvis är möjligt att också
använda delar av byggnaden som för
skola. Målsättningen är att en ny skola
ska kunna ta emot elever med start från
höstterminen 2017.
Järvastaden, som är Solnas nord
ligaste stadsdel, har blivit populär bland
barnfamiljer. Inte minst tack vare sin
placering med närhet till både Igel
bäckens naturreservat och den välkända
Mulle Meck-parken. I området finns
sedan tidigare kommunala och fri
stående förskolor.

Den nya skolan kommer att ligga på
Fridensborgsvägen 100, ett stenkast från
Mulle Meck-lekparken.

Tre solnabor svarar:

Vad tycker du är bäst med Solnas utveckling?
Rasim Cehajyc, 70
(bor i Sundbyberg)
− Solna centrum! Jag är
pensionär och kommer
hit nästan varje dag. Jag
har varit runt i många
centrum men Solnas är
bäst.

Amanda Holmqvist, 27
− Jag ser mycket fram
emot öppnandet av Mall
of Scandinavia, för ett
nytt utbud av butiker.

Imran Saeed, 34
− Tvärbanan, den
har underlättat
mycket för mig.

Festivalyra i stan den 14 mars
Äntligen är det Melodifestival och vinnaren ska återigen utses på Friends Arena. Den slutsålda finalen
går av stapeln lördagen den 14 mars, men redan dagen innan intas Solna av festivalsugna besökare.
Ta chansen att träffa din favoritartist i Solna centrum eller tillverka din egen i barnens egna Minimello.

”

arenan. För övriga rekommenderar vi att
lämna bilen hemma och istället åka koll
ektivt; med buss, pendeltåg, tvärbana
eller tunnelbana.

Festligheterna
sätter Solna på
kartan.

Schlageruppvärmning

Inför finalen kommer finalisterna på
besök till Solna centrum. Både under
fredagen och lördagen kommer final
isterna för att uppträda och skriva
autografer. Läs mer om evenemanget på
solnacentrum.se.

Minimello på turné
Foto: SVT

Lördagen den 14 mars avgörs årets
stora musik- och tv-händelse på Friends
Arena. Melodifestivalen 2015 leds av
förra årets vinnare, Sanna Nielsen, och
programledaren Robin Paulsson. För
utom de tio svenska finalisterna kommer
även Conchita Wurst, vinnaren av Euro
vision Song Contest 2014, att uppträda.
Festen tjuvstartar den 13 mars
klockan 20.00 med genrep inför publik
och på lördagen är det matinéföre
ställning på dagen, som framförallt är

populär bland familjer. Ungefär 60 000
besökare väntas komma till Solna under
festivalhelgen.
− Festligheterna sätter inte bara Solna
på kartan utan innebär också många
besökare till hotell, restauranger och
butiker i Solna och Stockholmsregionen,
säger Jenny Johannesson, tf. chef för
enheten kultur och evenemang i Solna
stad.
För många solnabor är en promenad
eller cykeltur enklaste sättet att ta sig till

För andra året i rad följer SVT:s
Minimello med Melodifestivalen till
Solna. Den 14 mars kan alla barn träffa
programledare Ylva Hällen utanför
stadshuset i Solna centrum och lämna
in sin egenskapade ”artist”, i form av en
utsmyckad toapappersrulle, till audition
för Minimello. Den som inte hunnit
göra en docka har möjlighet att besöka
stadsbiblioteket under dagen. Där är det
uppladdat med glitter, paljetter, piprens
are och självklart – toarullar.

Solnas finalist i Väsby melodifestival korad
Framför en fullsatt publik och på en glittrande scen uppträdde tio
deltagare med sång, och i vissa fall även gitarr eller luftfiol, i Solnas
första deltävling i Väsby melodifestival. Vinnaren, Henok
Ghebreghergis, kommer representera Solna i finalen på Cirkus.
Det var ett brett spektra av låtar som
framfördes under Solnas första med
verkan i Väsby melodifestival, en musik
tävling för personer med funktions
nedsättning; nytt, gammalt, svenskt
utländskt, fartfyllt och finstämt.
Publiken var inte svår att få igång och
artisterna fick starkt stöd i form av app
låder, dans och hejarop. Efter ett kortare
mingel under juryns överläggande kunde
en vinnare och nio andrapristagare koras.

Juryns vinnarval föll till slut på Henok
Ghebreghergis, som under finalen på
Cirkus den 13 april återigen kommer få
framföra sin version av Peter Gabriels
Wallflower.
– Jag hade inte förväntat mig att
jag skulle kunna vinna det här. Jag vill
tacka publiken och de andra artisterna
för att de stöttat mig, sa han i sitt tack
tal, innan han fick riva av vinnarlåten
en gång till.

– Vi har fått en bra start och tar
emot i snitt runt 700 samtal om
dagen. De allra flesta får svar direkt
hos kontaktcentret, säger kontakt
centerchef Gyda Refslund.

Syftet med ett kontaktcenter är att
staden ska bli tillgängligare och att
frågor ska kunna besvaras på ett effekt
ivare sätt. Det har tidigare varit svårt
att komma fram på vissa av stadens
telefonnummer. Med ett gemensamt
nummer blir hanteringen av frågor
mindre sårbar.
Nu får staden också en tydlig bild av
vad solnaborna frågar om och kan se till
att det finns ännu bättre information på

13 mars
Schlageruppvärmning i Solna C
Genrep på Friends Arena, kl 20.00

14 mars
Schlageruppvärmning i Solna C, fr kl 10
Minimello på turné, stadshustrappan,
kl 11—14
Minimello-pyssel, stadsbiblioteket,
kl 11—14
Melodifestivalens matinéföreställning,
Friends Arena, kl 14
Melodifestivalen final, Friends Arena, kl 20
16 mars
Ricoh HK-Hammarby IF HF
Solnahallen
Hasse Ekman-special
Filmstaden Råsunda

21 mars
Författarbesök: Ebba Witt-Brattström
Bergshamra bibliotek
AIK-Qbik
Skytteholms IP

28 mars
Välgörenhetskonsert för Liberia
Solna kyrka
31 mars
Landskamp: Sverige-Iran
Friends Arena
1 april
Ricoh HK-Lugi HF
Solnahallen

6 april
AIK-Halmstads BK

7—10 april
Påsklovsaktiviteter, solna.se/pasklov
12 april
AIK-Gefle IF
Friends Arena

AIK-Kopparbergs/Gbg FC
Skytteholms IP

Athletic FC United-IK Frej Täby
Skytteholms IP
26 april
AIK-Örebro SK
Friends Arena

30 april
Valborgsmässoafton, kl 18–22
Skytteholmsfältet
4 maj
AIK-Hammarby IF
Friends Arena

10 maj
AIK-IFK Norrköping
Friends Arena

13—17 maj
Nordiskt ungdomsmästerskap i basket
Solnahallen, Vasalundshallen

Henok Ghebreghergis fick ta emot blommor
och hyllningar på scen.
Foto: Josefine Alm

Nytt kontaktcenter gör det lättare att nå staden
Under januari öppnade stadens
nya kontaktcenter där solnabor,
företagare och besökare genom
ett flertal kanaler snabbt ska få
svar, råd och vägledning.

● På gång

webben, i trycksaker och via andra
kanaler.
Kontaktcentret har kunskap och
rutiner för att besvara de allra flesta
frågor direkt. Är frågan mer kom
plicerad behöver den utredas, vilket
som längst ska ta tre dagar.
Du når Solna stad på det nya
numret, 08-746 10 00.
För övriga sätt att kontakta oss, se
solna.se/kontaktcenter.

15—17 maj
Lennart Johansson Academy Trophy
Skytteholms IP
21 maj
AIK-Hammarby IF DFF
Skytteholms IP
22 maj
Huvudstafestivalen
Byparken, Huvudsta

Hela kalendariet hittar du på solna.se
● Kontakta Solna stad
Stadshusgången 2, Solna Centrum
Måndag, tisdag, torsdag
kl. 8.00 –17.00
Onsdag kl. 8.00 –18.00
Fredag kl. 8.00 –15.00

Kontaktcenter: 08-746 10 00
solna.se/kontaktcenter
Informaatiota suomeksi
solna.se/suomeksi
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