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till dig som bor i Solna

Solnas skolor
klättrar i ranking

Dags för ny
översiktsplan

Arenastadens
vägar och broar
på plats

Var med och påverka
framtidens Solna!

Träning för
seniorer

Sommaraktiviteter

K RÖNIKA

Under våren har jag haft förmånen
att tillsammans med övriga gruppledare för de politiska partierna i kommunstyrelsen arbeta fram förslaget
till ny översiktsplan för Solna. Det
har varit spännande att fundera över
hur Solna ska utvecklas i framtiden.
Det är också glädjande att vi över
partigränser är överens om att Solna
ska fortsätta att växa och utvecklas.
En växande stad skapar förutsättningar för bättre närservice, utvecklad kollektivtrafik och en tryggare
och mer levande miljö. Det är dock
viktigt att Solna växer hållbart i en
takt som staden och solnaborna
mäktar med, samtidigt som vi tar till
vara på och utvecklar stadens viktiga
grönområden.
I detta nummer av Solnanytt kan
du läsa om förslaget till ny översiktsplan. Förslaget är nu färdigt och det
finns möjlighet för alla solnabor att
tycka till. Många har redan passat
på att komma med synpunkter på
hur vår stad ska utvecklas, men jag
hoppas att fler tar chansen. Samrådet pågår ända till sista augusti,
både via samrådsträffar och på
solna.se.
Vi tar också i detta nummer av
Solnanytt upp infrastrukturen till och
från vår nya stadsdel Arenastaden.
Nu är äntligen bron över järnvägen,
trafikplatserna och infrastrukturen i
området klara. Jag är medveten om
att de stora vägarbetena har skapat
problem i trafiken och vill tacka för
ditt tålamod.
Sommaren närmar sig med
stormsteg. 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 att du tittar i kalendariet.
Trevlig läsning!
Pehr Granfalk

Kommunstyrelsens ordförande

Tyck till om vårt framtida Solna!
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Solna är en stad som växer. Nu höjer vi blicken och planerar för
den fortsatta utvecklingen till en sammanhållen, levande och
hållbar stad. Ta chansen att tycka till om hur du vill att Solna ska
utvecklas fram till 2030.
Många solnabor tog chansen att
prata översiktsplan när staden höll samrådsmöten under maj och juni. Stadens
arbetsgrupp för översiktsplanen träffade solnaborna på biblioteken i Solna
centrum och Bergshamra. I Huvudsta
hölls mötet i Granbackaskolan. På plats
kunde besökarna ställa sina frågor om
arbetet med planen och framföra sina
synpunkter på Solnas utveckling.

ska utvecklas. Ytterligare två samrådstillfällen arrangeras 18 augusti i Bergshamra
och 20 augusti på biblioteket i Solna
centrum.
Du kan också lämna dina synpunkter direkt på webbplatsen. Där kan du
dessutom se vad andra har tyckt om
utvecklingen av stadens olika områden.
Fram till den 31 augusti går det bra att
göra sin röst hörd.

Tyck till du med!

Vad är en översiktsplan?

På solna.se/oversiktsplan hittar du all
information om stadens nya översiktsplan. En karta hjälper dig att orientera
bland Solnas utvecklingsområden och
du kan läsa om de framtidsbilder som
föreslås för respektive område i staden.
Du hittar också historik och beskrivning
av nuläget för områdena som är under
utveckling. På webbplatsen hittar du
förstås även hela samrådsversionen av
översiktsplanen. Du kan fortfarande
lämna dina synpunkter om hur Solna
Strategier för framtidens Solna

I förslaget till översiktsplan finns ett
antal strategier för hur Solnas stadsutveckling ska bidra till stadens vision.
• Solna ska möta efterfrågan på att
leva, bo och verka i staden med ett
brett utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa
hållbart i en takt som staden och
solnaborna mäktar med. Solna ska
utvecklas som en del i den växande
Stockholmsregionen och områden
som ligger på gränsen till grannkommunerna fortsätter att integreras i gemensamma stadsmiljöer.

Foto: Ulf Lodin

• Solna ska vara en sammanhållen
och levande stad med en tät stadsstruktur och en bebyggelse som
består av en blandning av bostäder,

Alla kommuner är, enligt plan- och
bygglagen (PBL), skyldiga 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 huvudsak aktuell, men med tanke på de senaste
årens utveckling är det bra att uppdatera
arbetsplatser och service. Barriärer ska
byggas bort och stadsdelar ska länkas
ihop för att skapa en bättre och mer
sammanhållen stad.
• Solna ska ha en hållbar miljö och ett
modernt transportsystem genom en
fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken.
Staden ska verka för en vidare utbyggnad av tunnelbanan/tvärbanan och för
en utveckling av kollektivtrafiknoderna
i staden. Huvudstaleden ska läggas i
en tunnel för att minska trafikbelastningen genom staden och ett modernt
gång- och cykelvägnät ska utvecklas.
Stadens uppvärmning ska ske med
energi från miljövänlig fjärrvärme.
• Solna ska ta tillvara och utveckla
stadens viktiga park-, natur- och
kulturmiljöer. Staden ska värna och

den. Sedan 2006 har befolkningen ökat
med en sjättedel och flera stora företag
har etablerat sig i Solna. Beslutet om
Solnas nya tunnelbana till Hagastaden
och vidare till Arenastaden påverkar
också förutsättningarna för den långsiktiga planeringen av staden.

Inriktning för nya
översiktsplanen

Inriktningen för översiktsplanen är
att fullfölja arbetet med de nuvarande
utvecklingsområdena; Järvastaden, Nya
Ulriksdal, Arenastaden, Hagastaden och
centrala Solna. Därutöver ska Hagalunds
arbetsplatsområde, Solna strand och
Solna Business Park särskilt prövas som
nya utvecklingsområden för bostäder
och arbetsplatser.
Även Bergshamra och Hagalund kan
bli aktuella utifrån förslagen till utvecklingsstrategier som har arbetats fram för
stadsdelarna, liksom Huvudsta, efter att
en Huvudstaled i tunnel har kommit till
stånd. Siktet för den nya översiktsplanen
är inställt på Solna år 2030. Utvecklingen är långsiktig och sker successivt
över flera år.

bevara de värden som finns i nationalstadsparken med Hagaparken,
naturreservaten och grönstråken
utmed stränderna. Parker och andra
grönytor ska ingå som naturliga
delar i stadsmiljön. Kulturmiljöer ska
beaktas och behandlas med respekt
för Solnas historia.

Nästa steg

Samrådet för översiktsplanen pågår
fram till den 31 augusti. Därefter
samlas inkomna synpunkter och
förslaget till översiktsplan justeras.
Under oktober/november ställs sedan
det omarbetade förslaget ut. I början
av 2016 är planen tänkt att antas i
kommunfullmäktige.

STADSDELSGUIDE

– Så ser planerna ut i din stadsdel
Norra Solna

Bergshamra ska vara en grön, livskraftig och promenadvänlig stadsdel mitt i natio-

nalstadsparken. För att vända trenden med en svag befolkningstillväxt och bristfälligt
underlag för service har en strategi för stadsdelens utveckling tagits fram. Inriktningen är att skapa förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse, närservice
och förbättringar av stadsmiljön.
Ulriksdal med slottsparken behåller sin karaktär som en av de stora stadsparkerna i
Solna och som ett utflyktsmål med natur- och kulturupplevelser.
Arenastaden blir en ny levande stadsdel i Solna med en blandning av bostäder,
arbetsplatser och service. Med Friends Arena och Mall of Scandinavia ska området
också utvecklas till ett besöksmål, som även lockar besökare utanför regionen.
Nya Ulriksdal och Järvastaden Målet är att områdena ska bli attraktiva stadsdelar
med blandad bebyggelse. Järvastaden bebyggs med bostäder medan Nya Ulriksdal
bebyggs med både bostäder och kontorslokaler. Det finns även goda förutsättningar
att utveckla Bagartorp och Agnesberg med denna inriktning.
Frösunda och Ritorp Frösunda är nyligen bebyggt och ska i huvudsak bevara sin
karaktär. Kompletterande bebyggelse och bättre stråk kan bli aktuellt för att knyta
ihop området mer.

Centrala Solna

Solna strand och Solna Business Park Områdena Solna strand och Solna

Business Park domineras av arbetsplatser. Deras goda läge gör att staden önskar en
fortsatt utveckling av områdena med kompletterande bebyggelse. Det är särskilt
angeläget med förtätning av bostäder i Solna strand, där det redan finns en befintlig
tunnelbanestation.
Hagalund Efter dialog med boende och verksamma i området har Solna stad tagit
fram en utvecklingsstrategi för att utveckla stadsdelen Hagalund. Inriktningen är att
skapa förutsättningar för kompletterande bostadsbebyggelse och bättre närservice.
Även förbättringar av stadsmiljön med bättre kopplingar till Solna station och Solna
centrum, samt utveckling av parkmiljön ingår i strategin.
Råsunda ska i huvudsak bevaras till sin karaktär. Vid eventuell kompletterande
bebyggelse ska hänsyn tas till den sammanhängande och kulturhistoriskt intressanta
miljön i Råsunda. Ambitionen är att förstärka kopplingarna mellan Råsunda, Arena
staden och Solna centrum.
Skytteholm och Solna centrum Solna centrum ska utvecklas till en tydligare
stadskärna med hjälp av såväl kompletterande bebyggelse som nya trafiklösningar.
Dagens centrumbebyggelse byggs ihop med omgivande områden för att öka stadsmässighet, tillgänglighet och trygghet. Längs Solnavägen finns möjligheter att komplettera med både bostäder och arbetsplatser och att därmed utveckla Solnavägen
till en tät stadsgata. Skyttesholmsfältet ska fortsätta att vara den centrala stadsparken
med ytor för lek, vila, idrott och möten, kompletterad med Skytteholmsparken.

Södra Solna

Haga och Hagastaden Området runt Karolinska Institutet ska vidareutvecklas

som levande campus med lokaler för utbildning, forskning och företagande samt
forskarbostäder. Efter att det nya universitetssjukhuset har färdigställts ska norra
delen av det gamla sjukhusområdet utvecklas till en levande stadsdel med drygt
3 000 bostäder, arbetsplatser och service.
Huvudsta är till stora delar utpekat som ett av Solnas stadsutvecklingsområden. En
större kompletteringsbebyggelse i Huvudsta förutsätter en utbyggnad av Huvudstaled i tunnel. Stadsdelen bedöms väl lämpad att utvecklas med i första hand nya
bostäder, men även arbetsplatser, vilket även skulle förbättra underlaget för service.
Läs alla planerna för din stadsdel på solna.se/oversiktsplan.

Vad tycker gruppledarna?
Arbetet med den nya
översiktsplanen leds av en
styrgrupp bestående av
gruppledarna för de politiska
partierna i kommunstyrelsen.
Solnanytt har bett grupp
ledarna svara på två frågor:
1. Varför är det viktigt att
tycka till om förslaget till
nya översiktsplanen?
2. Vad tycker du är bäst
i förslaget till den nya
översiktsplanen?

Pehr Granfalk (M)
1. Solna utvecklas snabbt och för
att på bästa sätt möta solna
bornas behov och förväntningar
är det viktigt att tycka till i arbetet
med översiktsplanen så att dessa
speglas i planen.
2. I översiktsplanen finns bra förslag
som kombinerar modern stadsbebyggelse med utvecklad infrastruktur samtidigt som man värnar
om grönområden. Det är tre viktiga
delar för ökad trivsel och välbefinnande i Solna.

Arne Öberg (S)
1. Det är viktigt att få kloka förbättringsförslag på hur vi tillsammans
långsiktigt ska utveckla Solna som
stad. Här vet jag att många solnabor
har massor av bra förslag som vi bör
ta tillvara.
2. Vi socialdemokrater har länge talat
om vikten av en sammanhållen och
levande hållbar stad. Det är väldigt
bra att detta har fått genomslag i
förslaget till ny översiktsplan.

Marianne DamströmGereben (FP)
1. För att det är viktigt att solnaborna
själva får vara med och bestämma
hur staden ska se ut framöver och
för att det bland solnaborna finns
mycket värdefull kompetens att ta
tillvara.
2. Att man utvidgar översiktsplanen till
att inte bara ha ett miljöperspektiv
utan en hållbarhetsbedömning som
förutom miljö, även innefattar ekonomiska och sociala aspekter. Det
är väldigt värdefullt!

Illustration över möjlig stadsutveckling i Bergshamra.
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Magnus Persson (C)
1. Det är din chans att påverka hur
Solna kommer se ut i framtiden.
Naturligtvis är det viktigt att så
många som möjligt är delaktiga och
gör sina åsikter hörda!
2. Det jag tycker är bäst är att man
lyfter betydelsen av en välutbyggd
kollektivtrafik, lyfter in de regionala
cykelstråken i översiktsplaneringen
och poängterar att närhet till parker
och grönområden ska vara med i
planeringen av stadsutvecklingen.
Det är alla faktorer som leder till en
grönare, mer levande och trivsammare stad.

Samuel Klippfalk (KD)
1. Om man vill påverka stadens
utveckling i en särskild riktning de
kommande 15 åren är det nu man
ska ta chansen – gör din röst hörd!
2. Jag tycker kartan över mark- och
vattenanvändningen på sidan
74–75 ger en bra och översiktlig
bild av såväl nuläge som tankar om
framtiden gällande användningen
av olika områden. Tror särskilt att
webbversionen där man kan klicka
in sig på de områden man är mest
intresserad av och lämna kommentarer kommer att tilltala många.

Bernhard Huber (MP)
1. Alla som bor i Solna är vardags
experter på att leva och verka i
staden. Nu finns en utmärkt chans
att påverka Solnas framtid de
kommande 15 åren.
2. Jag gillar verkligen målet att minska
barriärer och skapa fler mötesplatser. En tuff utmaning, för här
har utvecklingen gått åt fel håll på
senare tid.

Thomas Magnusson (V)
1. Översiktsplanen kommer styra hur
Solna utvecklas. Alla solnabor bör
därför ta sig tid att tycka till om
hur man vill att staden ska se ut i
framtiden. Är vi många som tycker
samma sak går det att förändra till
det bättre.
2. Bäst är att det finns en tydlig
strategi att bygga bort barriärer
och skapa en sammanhållen stad.
Det betyder att vägar och järnvägar
behöver överdäckas. En tuff strategi
men nödvändig om vi vill ha ett
bättre Solna.

Intensiv start för
stadens kontaktcenter
Stora förändringar tar lite tid.
Med de orden kan introduktionen av stadens nya kontaktcenter sammanfattas. Idag besvaras
7 av 10 frågor från solnaborna
vid första kontakten med
staden. Samtidigt går arbetet
vidare med att utveckla arbetsformerna och vässa rutinerna.
Trycket på stadens kontaktcenter
har som väntat varit högt från start.
Ungefär 9000 ärenden hanteras per
månad. Stadens olika förvaltningar
har tillsammans med kontaktcenter byggt upp en kunskapsbas med
tusentals kvalitetssäkrade frågor och

svar, som löpande uppdateras. Med
stöd av den kan idag 7 av 10 frågor
besvaras direkt.
Övriga frågor, som kontaktcenter
inte kan eller ska besvara, kopplas
direkt eller skickas vidare till handläggare på förvaltningarna. Då får du
svar så snart som möjligt, oftast inom
ett par dagar. Vissa ärenden behöver
utredas, vilket kräver lite längre
svarstid.
Med kontaktcentret får staden nu
en samlad bild över vilka frågor som
ställs och kan arbeta mer systematiskt
med att utveckla verksamheterna och
informationen på exempelvis webben
och i trycksaker. ●

Studie- och yrkesvägledning har
flyttat in i stadshuset
Solna vuxenutbildning har flyttat
sin verksamhet till stadshuset i
Solna centrum. Där kan du som
är över 20 år få stöd i studie- och
yrkesplanering av kvalificerade
studie- och yrkesvägledare.
Solna vuxenutbildning har öppet för
drop-in men vill du hellre boka en tid
för ett vägledningssamtal går det också
bra. Ett vägledningssamtal fokuserar
på att hitta vägar till ditt studie- eller
yrkesval och på att göra en inventering
av dina kompetenser och färdigheter.
Du kan också få hjälp med att orientera dig bland utbildningsmaterial och
kursutbud, ansöka till utbildningar och
beställa betyg. Solna vuxenutbildning
erbjuder följande:
• Drop-in-vägledning
• Stöd i informationssökning för väl 		
underbyggda studie- och yrkesval

• Kartläggning inför validering
• Slutbetyg- och examensplanering
• Svar på frågor kring behörigheter 		
och betyg
• Svar på frågor kring ansökan till 		
komvux, sfi (svenskundervisning för
invandrare) eller särvux
• Teknisk hjälp för att göra en ansökan
• Vidimering av betyg
Öppettider

Drop-in: Studievägledning, frågor
om behörighet, slutbetyg med
mera. Ta med tidigare betyg/intyg
vid besöket!
Måndag kl 13–15
Onsdag kl 10–12 och 16–18
Fredag kl 10–12
Drop-in:
Måndag
Onsdag
Fredag

Anmälan till sfi
kl 10–12 och 13–15
kl 10–12 och 16–18
kl 10–12

Svettig avslutning på hälsoprojekt för seniorer
anläggningar, som kostnadsfritt öppnar
upp sina lokaler för projektets deltagare.
Anläggningarna har olika träningsformer för seniorer året runt så det finns
stora möjligheter att fortsätta den goda
träningsvanan. Projektet avslutas med
att samma tester görs igen för att mäta
hälsoeffekterna.
− De allra flesta uppvisar väldigt
positiva resultat. Vi har bland annat sett
ökad syreupptagningsförmåga, ökad
styrka i bålen och sänkt blodtryck, säger
Mikaela Birschoff, student på GIH, som
har hållit i träningsgrupper i Lidingö
kommun.

Det sociala också viktigt

Under avslutningspasset vid GIH gympade seniorer och studenter tillsammans.

På gräsmattan bakom Stockholms stadion gympade ett drygt hundratal
seniorer och studenter en solig dag i slutet av maj. Det var dags för
avslutning för Hälsoprojektet 65+, där 200 seniorer från Solna har
deltagit. De har svart på vitt fått träningens positiva effekter på hälsan
dokumenterade, och dessutom haft väldigt roligt.
För åttonde året i rad har Solna tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) genomfört Hälsoprojektet
65+. Även kommunerna Lidingö och
Täby har deltagit. Blivande hälsopedagoger på GIH har, som en del av sin
utbildning, hjälpt personer som är 65
år och äldre att komma i gång med
träningen. Hälsopedagogen Frida Bergström har varit ansvarig från Solna stad.
− Vi har fått så positiv respons! Det
här är ett kom-igång-projekt och det är
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av studenterna och det finns en rad
aktiviteter att välja på. Träningspassen
äger rum på några av Solnas friskvårds-

många som insett att de faktiskt kan.
Lite är bättre än ingenting och det är
framför allt viktigt att träningen är rolig,
annars blir det aldrig någon fortsättning,
säger Frida Bergström.

Friskvårdsanläggningarna i
Solna ställer upp

Deltagarna får först göra hälsotester där
bland annat balans, styrka och kondition mäts. Sedan tränar de två dagar
i veckan i åtta veckor. Träningen leds
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Imre Bernath från Solna brukar gymträna på
Skoga dagverksamhet.

Imre Bernath är en av årets 200 deltagare
från Solna. Under projektets åtta veckor
har han gymtränat i träningslokalen på
Skoga dagverksamhet i Jungfrudansen.
− Första gången var en sjukgymnast
med och visade ett träningsprogram och
efter det körde jag för egen maskin. Det
har varit kanonbra och jag har varit där
2–3 gånger i veckan, säger han.
Imre Bernath har alltid levt ett aktivt
liv men har ändå förbättrat sina resultat
under projektperioden. Dessutom har
han lyckats få igång en tidigare träningsskeptisk dam i huset där han bor.
Gemensamt för de deltagande är att
alla lyfter fram mervärdet som träning
ger, i form av det sociala och rutiner i
vardagen. Birgit Åkander från Lidingö
skriver under på det.
− Det viktiga är att få röra sig i grupp
och träffa andra. Man ska inte tro att
man inte kan. Det gäller att ha en positiv inställning. Det är så skönt efteråt,
man får verkligen energi, säger hon. ●

Solnas skolor klättrar i ranking
måluppfyllelsen bland eleverna. På flera
skolor arbetar personalen med att höja
kompetensen vad gäller arbetet med
inkludering och anpassningar för olika
barn. Där finns ett stort behov av kunskapspåfyllning i skolorna.
För att öka elevernas måluppfyllelse
uppmuntras förskolechefer, rektorer
och personal inom olika områden till
kompetensutveckling. Lärare i förskola
och skola får kontinuerlig fortbildning
och i år kommer grundskollärare på alla
kommunala skolor att medverka i läsoch matematiklyftet.
− Alla behöver vara med i arbetet så
att personalen i skolorna får ett gemensamt språk och en gemensam grund att
stå på, säger Anne Rönnberg.
Språkutveckling och kunskap i språk
är betydande för hur barn och elever
lyckas i skolan. Staden har arbetat fram
en strategi för språkutveckling för barn
mellan 1–16 år.

Stöd till nyanlända

Höga förväntningar och ett
systematiskt kvalitetsarbete är
enligt Sveriges kommuner och
landsting (SKL) styrkorna i Solnas skolor. Årets upplaga av
SKL:s Öppna jämförelser ger
stadens skolor bättre resultat
än tidigare år och Solna fortsätter därmed att klättra i den
nationella jämförelsen.
I 2015 års Öppna jämförelser rankas
Solnas kommunala skolor på plats 46
av 290 kommuner. Inkluderas även de
fristående skolorna hamnar Solna på
plats 83. Sett till helheten har Solnas
skolor klättrat från plats 90 till 83 mel-

lan åren 2013 och 2015. I årets upplaga
har SKL även tagit större hänsyn till
kommunernas olika socioekonomiska
förutsättningar, vilket spelar roll för
elevers kunskapsresultat.
– Solna stad arbetar kontinuerligt
med att förbättra och höja måluppfyllelsen i skolorna. Det är vår främsta
uppgift att värna om att alla barn i
Solnas förskolor och skolor når sin fulla
potential, säger Anne Rönnberg, chef på
barn- och utbildningsförvaltningen.

Satsningar för att höja
måluppfyllelsen

Insatser görs på flera olika områden
från förskolan till gymnasiet för att höja

Flera nyanlända och ensamkommande
barn har kommit till Solna och naturligtvis har de särskilda behov i skolan.
Eleverna får möjlighet till modersmålsundervisning, språkstöd och
studiehandledning på sitt modersmål.
Tillsammans med läraren görs en individuell utvecklingsplan i grundskolan eller
en individuell studieplan på gymnasiet.
Om eleven har behov av extra stöd gör
skolan ett åtgärdsprogram.
− Solna samarbetar också med andra
kommuner i Stockholms län om nyanlända och ensamkommande barn.
Syftet är att elevernas måluppfyllelse
ska kunna höjas. En väg är att stärka
den individuella studiehandledningen
på elevens modersmål, säger Anne
Rönnberg. ●

Skanska medfinansierar
gula linjen med 65 miljoner
Skanska bidrar med cirka 65
miljoner kronor i medfinansiering
till utbyggnaden av den nya gula
tunnelbanelinjen, från Odenplan
till Arenastaden. Skanska är den
sjätte fastighetsägaren längs den
nya linjen som bidrar till Solnas
del av finansieringen.

Det gamla kontorshuset i kvarteret
Tygeln 2 vid Solna station ska rivas och
ersättas med ett nytt modernt kontor.
I samband med det går Skanska in och

bidrar till finansieringen av den nya gula
t-banelinjen, som ska gå från Odenplan
genom Solna till Arenastaden.
Solnas totala andel av medfinansieringen av den nya gula tunnelbanelinjen
är 600 miljoner kronor. Fastighetsägare i
närområdet till den nya tunnelbanelinjen
kan räkna med markvärdesökningar till
följd av utbyggnaden. Därför är Solnas
inriktning att stadens del i finansieringen ska ske genom bidrag från externa
aktörer, som på olika sätt kommer att dra
nytta av satsningen. En modell som även

användes vid utbyggnaden av tvärbanan
till Solna.
Hittills är knappt 470 av de 600
miljonerna säkrade genom bidrag från
följande fastighetsägare: Landstinget
(250 mkr), Fabege (100 mkr), Diligentia
(10 mkr), Akademiska Hus (40 mkr),
Whålin Fastigheter (3,5 mkr) och Skanska (65 mkr).
År 2022 ska tunnelbanans nya gula
linje vara utbyggd från Odenplan via
Hagastaden till Arenastaden. ●

Kungligt besök
i Hagastaden

Foto: Teo Zetterman

Kungen får en presentation om Hagastaden
av Svante Torell, samordningsansvarig för
Hagastaden, tillsammans med Pehr Granfalk,
kommunstyrelsens ordförande i Solna stad
och Karin Wanngård, finansborgarråd i
Stockholms stad.

I mars besökte Kungen Haga
staden, där Solna och Stockholm nu växer ihop. Syftet var
att informera sig om ett av de
största utvecklingsområdena i
Stockholmsregionen.
– Hagastaden är ett fantastiskt exempel på vad samarbete kan åstadkomma.
Stockholm och Solna, näringsliv,
landsting och akademi jobbar ihop så
storstaden växer med 6 000 nya bostäder
och 50 000 jobb. Detta sker samtidigt
som det bästa av svensk forskning,
ingenjörskonst, och miljöteknik används
och visas upp. Fascinerande, sa Kungen
under besöket.
Utbyggnaden av Hagastaden har
kommit långt. Under 2016 står det
nya universitetssjukhuset färdigt att ta
emot den första patienten. De första
bostäderna är klara för inflyttning under
2017 och under 2018 står Biomedicum
färdigt, som kommer att samla en stor
del av den experimentella forskningen
på Karolinska Institutet. År 2020 börjar
tunnelbanans nya gula linje gå från
Odenplan till Hagastaden. Samtidigt
pågår planeringen av det gamla sjukhusområdet. År 2025 ska hela den nya
stadsdelen Hagastaden stå klar. ●

300 sommarjobb
till stadens unga
Under maj fick cirka 300 gymnasieungdomar beskedet att de tilldelats sommarjobb genom Solna stad. Jobben är fördelade inom nio branscher i såväl offentlig
sektor som i det privata näringslivet.
Söktrycket på platserna har varit stort.
Syftet är att rusta de unga för en
framtida arbetsmarknad. Genom två
veckors sommarjobb får de inblick i
hur en arbetsplats fungerar och många
får även möjlighet till extraarbete efter
sommaren, säger Lotten Jonsson, Solna
stads projektledare för sommarjobb.

”Våra
upphandlingar
ska göra skillnad
i stadsmiljön”

Jenny Birkestad är tf förvaltningschef för tekniska
förvaltningen, här svarar hon
på tre frågor om sitt uppdrag.

Arenastadens vägar
och broar på plats

Foto: Casper Hedberg

Utvecklingen av Arenastaden
har nått en milstolpe. Nyligen
färdigställdes en rad viktiga
väg- och broprojekt omkring
den nya snabbväxande stadsdelen. Därmed är de stora vägarbetena i området klara och
Arenastaden har blivit enklare
att besöka.

En nationalarena, galleria, nya bostadskvarter och några av landets största
huvudkontor ställer krav på bra kommunikationer till Arenastaden. Kollektiv
trafiken förstärktes 2014 när pendeltåget
kompletterades med tvärbanan till Solna
station. Arenastadens tunnelbanelinje
har planerad trafikstart 2022.
Kollektivtrafiken kompletterades
under försommaren 2015 med färdigställandet av den övriga infrastrukturen
i området när flera väg- och broarbeten blev klara och öppnade för trafik.
Den nya Signalbron tar besökare med

bil snabbt ut från Arenastaden över
järnvägen till Kolonnvägen i Frösunda.
Signalbron har även en egen vägbana för
gående och cyklister och kompletterar
därmed Målbron, som redan tidigare
har varit öppen för gång- och cykeltrafik
över järnvägen.

Trafikplats Ritorp

Väl framme på Kolonnvägen går
trafiken norrut längs med järnvägsspåren. Framme vid korsningen med
Enköpingsvägen finns nästa nyöppning.
Trafikplats Ritorp leder bilarna från
Kolonnvägen upp på Enköpingsvägen
för vidare färd ut på E4 och E18. Väljer
man istället att åka söderut på Kolonnvägen efter att ha kommit över Signalbron når man snart Frösundaleden. Där
har den tidigare rondellen byggts om till
en korsning med trafikljus för effektivare
genomströmning av trafiken.
– Med Signalbron på plats har
Arenastaden nu fått sin viktiga väglänk

över järnvägsspåren. Tillsammans med
trafikplats Ritorp och den ombyggda
korsningen på Frösundaleden har
Arenastadens tillgänglighet förbättrats.
Syftet är att trafiken runt Arenastaden
ska påverka Solnas lokalgator så lite som
möjligt och istället snabbt leda bilarna ut
på de större vägarna, säger Lars Yllenius,
stadsmiljöchef i Solna stad.

Stjärntorgsrampen
förenklar

En annan förbättring i Arenastaden
under året blir när Stjärntorgsrampen öppnar upp. När du kommer in
i Arenastaden via Målbron når du det
blivande Stjärntorget. Därifrån kommer
Stjärntorgsrampen leda främst gående
och cyklister ner till Evenemangsgatan,
som sträcker sig längs med Mall of Scandinavia och fram till Friends Arena. ●

Midsommar på Överjärva gård
Föreningen Kulturlandskaparna
bjuder in till ett traditionellt midsommarfirande på Överjärva gård även i
år. Gårdscaféet och Fårens Hantverksbod är öppna från kl 11, liksom den
populära fårhagen. Alla som vill får
vara med och klä midsommarstången.
Ta gärna med blommor, det finns
möjlighet att binda egna kransar på
plats. När stången är rest blir det
musik, folkdans och traditionella

danslekar runt stången. Passa också på att
pröva lyckan i den gammeldags tombolan!
Det officiella firandet pågår till kl 16,
men är det fint väder brukar picknickfiltarna vara kvar långt in på kvällen.
Midsommarfirandet på Överjärva gård
brukar vara välbesökt. Lämna gärna bilen
hemma, och tänk på att Kolonnvägen är
avstängd för biltrafik från Ulriksdals
station och norrut. Mer information
hittar du på kulturlandskaparna.se. ●

Din förvaltning har gjort en
särskild satsning på upphandling
och avtalsuppföljning, kan berätta
lite om det?
− Tekniska förvaltningens verksamhet är i stort sätt helt utlagd på
entreprenad. Det innebär att det
arbete som faktiskt genomförs i
stadsmiljön och i stadens fastigheter utförs av upphandlade företag.
Förvaltningens viktigaste uppgifter
är därför att planera, upphandla,
beställa och följa upp arbete som
utförs av våra ramavtalsleverantörer.
Tekniska nämnden fattade i april
beslut om en ny organisation med
en stab med uppdraget att koordinera och kvalitetssäkra förvaltningens upphandlingar och avtalsuppföljning. Vi har även förstärkt
organisationen med nya kompetenser och resurser. Solnaborna ska
kunna känna sig trygga med att de
får bästa möjliga service för sina
skattepengar.
Vad kommer solnaborna att märka
för resultat av den här satsningen?
− Tekniska förvaltningens verksamhet är väldigt påtaglig i solnabornas
vardag. Det handlar om allt från
sandupptagning och plantering av
blommor till parkering och vägarbeten. Kanske tänker man inte alltid så
mycket på det som faktiskt fungerar
bra, men jag är övertygad om att vi
med vår förstärkta organisation och
nya arbetssätt kommer att erbjuda
en ren, trygg och snygg stadsmiljö.
Vad jobbar du och din förvaltning
mer med just nu?
− Förutom ett intensivt arbete
med upphandlingar och löpande
avtalsuppföljning arbetar vi mycket
med att, i samverkan med kontaktcenter, vidareutveckla vår service till
solnaborna. Vi på tekniska förvaltningen och våra entreprenörer
hanterar väldigt många ärenden och
det är min ambition att solnaborna
ska bli än mer nöjda med både utförande, service och bemötande.

Solnas ungdomar idrottar mest

Foto: Magnus Neck

Solnas satsningar på idrotten och ett starkt föreningsliv bär frukt.
En genomgång av den statliga myndigheten Centrum för Idrottsforskning visar att Solna är den kommun i landet där ungdoms
idrotten är allra starkast.
Leif Karlsson, sportchef för AIK Ungdomsfotboll, pekar ut tre huvudorsaker
till att Solna har den starkaste ungdoms
idrotten i hela landet.
– Det finns ett grundmurat intresse
för idrott i Solna. I många år har
kommunen velat vara idrottsstaden

nummer ett, säger Leif Karlsson. Han
menar också att Solnas många och välkända elitklubbar, – inom en rad
sporter, – bidrar till toppnoteringen.
– Framgångarna för AIK Fotboll, AIK
Hockey, AIK Innebandy, Solna Vikings
i basket, Vasalund och nya Superettan-

klubben AFC bidrar självklart. En tredje
anledning är förstås också allt hårt arbete
som görs i klubbarna i Solna. Ung
domar, som vill träna mycket, får träna
mycket i AIK, säger Karlsson.
Under 2015 fortsätter stadens satsningar på idrotten. Bland annat rustas
tre av Solnas idrottsplatser upp. I maj
fick Skytteholms IP nytt konstgräs som
är bättre anpassat för fotboll på elitnivå i
Damallsvenskan, Superettan och Division
1. Gräsmattan från Skytteholms IP har
återanvänts och ligger sedan någon vecka
utlagd på Huvudstafältet, som har uppgraderats från grusplan till konstgräsplan.
Sist men inte minst görs ett antal
förbättringar av Bergshamra IP. Kyl
systemet som fryser isen under vintern
har byggts om och säkrats upp. Därtill
har läktarna höjts upp och byggts ut för
att kunna ta emot fler åskådare, ett arbete
som kommer att fortsätta i etapper.

Är du intresserad
av att idrotta?

På solna.se/idrott-fritid finns samlad
information om Solnas olika idrotts
anläggningar och ett register med alla
idrottsklubbar och föreningar, tillsammans med tips och nyheter om aktuella
turneringar och andra idrottsnyheter i
Solna. ●

Sommar i Solna
Under sommarlovet kan du besöka
öppna parker, friluftsbad, fritidsoch idrottsanläggningar, bibliotek
med mera. Dessutom erbjuder
staden en mängd arrangemang
och aktiviteter i samarbete med
solnaföreningar och andra aktörer
– många av dem är helt avgiftsfria.
Dans, skytte, läsning, teater, kampsport, gymnastik, segling, konståkning,
djurskötsel, skrivande och teckning är
några av aktiviteterna i årets program. Ta
chansen att prova på!

Bad och bibliotek

Biblioteket i Solna Centrum håller
öppet hela sommaren och visar bio för
yngre barn varje torsdag under lovet.
Med ”Sommarboken” uppmuntrar
man också unga att läsa under lovet och
prata om det man läst. I Järvastaden är
det charmiga Mulle Meckbiblioteket

i lekparken öppet sex dagar i veckan,
med ett utbud som fokuserar främst på
mindre barn.
Utomhusbassängerna i Huvudsta
och Bergshamra är populära platser för
simning och lek alla dagar i veckan.
Entreprenören Medley AB bjuder också
solnaeleverna på ett gratis inträde i
början av sommaren – kupong finns att
klippa ut ur sommarlovsprogrammet!
Även i år erbjuder Solna stad
simskola för tonåringar och personer
med funktionsnedsättning som en del
av sommarprogrammet. Simskolorna
genomförs av simklubben SS04 som har
verksamhet i Solna och Sundbyberg. Läs
mer på solna.se/sommarlov.

Öppna parker och
ungdomsverksamheter

Skytteholmsparken och Hagalunds
parken är öppna med bemanning, café
och annan service hela sommaren.

Här finns något för alla åldrar både dag
och kväll: utlåning, lekplatser, grillmöjligheter, tillgång till toaletter med mera.
För yngre och äldre tonåringar finns
kvällsverksamheter öppna lovets alla
veckor, främst på Solna Ungdomscafé,
Torpets kvartersgård, Q-lans fritidsgård,
Hagalundsparken och Skytteholmsparkens kvartersgård. Här erbjuds också
flera schemalagda aktiviteter under
sommaren, som musikkurser, träning,
dans och skapande.

Här finns sommarprogrammet

Sommarfoldern finns i begränsad upplaga att hämta på Solnas fritidsanläggningar, i Solna Centrum, på biblioteken
och i entrén till Solna stadshus. På solna.
se/sommarlov kan du själv hämta programmet i digitalt format. Där meddelas
också eventuella ändringar i programmet.

● På gång
19 juni
Midsommarfirande
Överjärva gård
22 juni
Familjevisning, parkkul m.m.
Ulriksdals slott
24 juni
Sommarkonsert: Tango
Huvudsta gamla slott
7 juli
Barbro Lindgren-utställning
Jaktvillan, Järvastaden
16 juli
Mozart: Cosi fan tutte
Ulriksdals slottsteater Confidencen
19 juli
Rockkonsert: AC/DC
Friends Arena
26 juli
Allsvenskan: AIK – Elfsborg
Friends Arena
8 augusti
Premiär: Emil i Lönneberga
Augustendalsteatern
9 augusti
Allsvenskan: AIK – Djurgården
Friends Arena
11 augusti
Premiär: folklustspel med Teater SAT
Augustendalsteatern
22 augusti
Damallsvenskan: AIK – Umeå IK FF
Skytteholms IP
22 augusti
Temavisning ”Kungligt kök”
Ulriksdals slott
23 augusti
Familjevandra i Gustav III:s Haga
Hagaparken
25 augusti
Föreläsning: Perenner
Slottsträdgården Ulriksdal
28 augusti
Vis- och blueskonsert
Stocksundstorps gård
29 augusti
Hagalundsdagen
Hagalunds torg
29 augusti
Utomhusbio
Spegeldammsparken, Järvastaden
30 augusti
Familjevisning: Hemma hos Olle
Olle Olsson Hagalund-muséet
30 augusti
Filmstadens dag
Filmstaden Råsunda
6 september
Idrottens dag
Hagaparken
8 september
EM-kval: Sverige – Österrike
Friends Arena
● 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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