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Nu närmar vi oss jul och kan blicka
tillbaka på en händelserik höst. Efter flera
års hårt arbete har Mall of Scandinavia
äntligen färdigställts och invigts. Därmed
har ytterligare en viktig pusselbit fallit på
plats i utvecklingen av Arenastaden. Det
nya köpcentrumet innebär en fantastisk
möjlighet för arbetssökande solnabor
och genom ett nära samarbete med
restauranger och butiker i Mall of Scan
dinavia har redan ett sextiotal Solna
ungdomar matchats till arbete.
I övrigt har mycket av hösten gått i
tunnelbanans tecken. Planeringen med
utbyggnaden av den nya gula tunnel
banelinjen från Odenplan via Haga
staden till Arenastaden har gått in i ett
allt skarpare läge med beslut om definitiv
sträckning och stationslägen. Dessutom
har staden lämnat in en intresseanmälan
till staten, genom Sverigeförhandlingen,
om att diskutera en fortsatt utbyggnad
av tunnelbanan. Staden har aviserat att
vi vill diskutera en utbyggnad av en ny
station längs den gula tunnelbanelinjen
vid Hagalunds arbetsplatsområde och
en utbyggnad av den gula tunnelbanelin
jen från nuvarande Arenastaden till Nya
Ulriksdal och Bergshamra. Det senare
skulle erbjuda framtida möjligheter till
en förlängning mot Danderyd och Täby.
I början av 2016 får vi se vilka utbygg
nader som staten är intresserad av att
diskutera med oss i Solna.
Under hösten har också stadens
budget för 2016 arbetats fram. Stort
fokus kommer under nästa år att ligga på
förskola och skola samt stadsmiljö och
trygghet. Budgeten innehåller satsningar
på 14 miljoner kronor för att öka perso
naltätheten i förskolan och på 6 miljoner
kronor för att satsa på lärarna, öka läs
förståelsen och stärka entreprenörskapet
i skolan. Den hittillsvarande satsningen
på att upprusta förskole- och skollokaler
förstärks även med ett tillskott på 10 mil
joner kronor. Det görs också satsningar
på 10 miljoner kronor för att förbättra
städningen, klotterbekämpningen och
skötseln av parker samt på 10 miljoner
kronor för trygghetsskapande investe
ringar i stadsmiljö såsom ökad belysning.
Avslutningsvis vill jag önska er en god
jul och ett gott nytt år. I detta nummer av
Solnanytt finns massor med bra tips på
vinteraktiviteter och också information
om hur staden rustar sig för att möta
vintern.

Satsning på förskola,
skola och stadsmiljö

– Beslut fattat om verksamhetsplan
och budget för 2016
Den 30 november beslutade kom
munfullmäktige om Solna stads
verksamhetsplan och budget för
2016. Förutom de resursförstärk
ningar, som görs för att kom
pensera för befolkningsökning,
löneökningar och inflation perma
nentas de politiska satsningarna
från 2014 och nya satsningar görs
på förskola och skola samt på
stadsmiljö och trygghet. Skatten
förblir oförändrad.
Solna är en stad i tillväxt. 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.

Satsningar på förskola och
skola

I budgeten för 2016 ligger de politiska
satsningarna från 2014 fast. Dessutom
innehåller budgeten riktade satsningar
på förskolan och skolan. 14 miljoner
kronor satsas för att öka personaltäthe
ten i förskolan och 6 miljoner kronor

satsas på lärarna, för att öka läsförståel
sen och stärka entreprenörskapet. Utöver
detta förstärks hittillsvarande satsning
på att underhålla och upprusta förskoleoch skollokaler med ett tillskott på 10
miljoner kronor.

Särskilda satsningar på
stadsmiljö och trygghet

Politiska prioriteringar görs även på att
förbättra stadsmiljö och öka tryggheten.
10 miljoner kronor används för att för
bättra städningen, klotterbekämpningen
och skötseln av parker. Dessutom görs
trygghetsskapande investeringar i stads
miljön i form av exempelvis belysning på
10 miljoner kronor. Särskilda uppdrag
läggs också om att genomföra en trygg
hetsinventering och om att utreda och
genomföra en sänkning av hastigheterna,
från 50 km/h till 40 km/h för att öka
trafiksäkerheten i Solna. Genomföran
det av cykelplanen påbörjas genom en
satsning på 2 miljoner kronor.

Utvecklingen av Bergshamra
och Hagalund
Även genomförandet av utvecklings
strategierna för Bergshamra och Haga

lund lyfts fram i budgeten. Särskilda
uppdrag läggs om att bl a ta fram en
strategi för att utveckla Bergshamra
skolan kopplat till Kulturskolan, att
identifiera en möjlig plats för ett trygg
hetsboende i Bergshamra och att utreda
en överdäckning av Bergshamravägen.
I Hagalund får barn- och utbildnings
nämnden i uppdrag att etablera förskola
och skola för de yngre barnen i Frid
hemsskolan parallellt med inflyttningen
av Solna Kulturskola. Särskilda medel
satsas också för att göra investeringar i
stadsmiljön i Bergshamra och Hagalund.

Oförändrad skatt

Förutom ekonomiska ramar för stadens
verksamheter innehåller budgeten beslut
om skattesatsen för 2016, vilken förblir
oförändrad, 17,12 per skattekrona. Där
utöver läggs en ny vision, övergripande
mål och nämndmål fast för staden för
2016.
Bakom budgeten står de fyra allians
partierna: Moderaterna, Liberalerna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna.
Budgeten stöddes också vid behand
lingen i kommunfullmäktige av Bergs
hamrapartiet. ●

God jul och gott nytt år!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande
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Nya lekplatsen på Bergshamra torg – en del av utvecklingen av stadsmiljön.
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Mall of Scandinavia öppnad
Så var dagen till slut kommen. Den 12 november stod köpcentret redo
för sina första besökare när Mall of Scandinavia med pompa och ståt
invigdes. Tusentals nyfikna och förväntansfulla besökare dök upp för att
för första gången uppleva köpcentret med egna ögon.
En månad har gått sedan Mall of
Scandinavia slog upp portarna i Arena
staden, med tjugotalet restauranger och
caféer, över 200 butiker och ett bio
palats med Sveriges första kommersiella
IMAX–biograf. Wingårdh Arkitekter har
stått för ritningarna och nästan fyra år
har det tagit att bygga shoppinggallerian
mitt i nya stadsdelen Arenastaden.
– Mall of Scandinavia saknar sin
motsvarighet bland shoppinggallerior i

Sverige. Hela utformningen är på en ny
nivå och en vanlig dag beräknas Mall of
Scandinavia locka mängder av besökare
från hela regionen och övriga landet.
Nu mitt i julhandeln är antalet besökare
självklart långt fler, säger Åsa Bergström,
näringslivschef i Solna stad.
Med Mall of Scandinavia har även
arbetstillfällen i de olika butikerna och
restaurangerna skapats, något staden ser
mycket positivt på.

– Öppningen av Mall of Scandinavia
och de jobbmöjligheter som köpcentret
erbjuder är också en fantastisk möjlighet
för arbetssökande solnabor. Genom ett
nära samarbete med restauranger och
butiker i Mall of Scandinavia har vi redan
matchat ett sextiotal Solnaungdomar till
arbete, fortsätter Åsa Bergström.
Med öppningen av Mall of Scan
dinavia ställs nya krav på trafiken till
Arenastaden. Från T-centralen tar det sju
minuter med pendeln till Solna station.
Många besökare väljer också tvärbana eller
buss. Parallellt med att Mall of Scandina
via har vuxit fram har ett intensivt arbete
pågått för att få en rad nya trafiklösningar
på plats. För att minimera trafiken på

kringliggande lokalgator har anslutning
arna från Enköpingsvägen och Frösunda
leden till Kolonnvägen byggts om. Från
Kolonnvägen leder den nya Signalbron
rakt fram till Mall of Scandinavia med sitt
p-däck med 3 700 platser.
– Kollektivtrafiken till Arenastaden
fungerar redan smidigt och när den nya
tunnelbanan börjar rulla 2022 förstärks
den ytterligare. Till Mall of Scandinavia
kommer samtidigt många besökare med
bil. Nu analyserar vi de nya trafikflödena
och arbetar vidare med att trimma in
allt. Bland annat kompletterar vi med
digitala trafiksignaler, säger Andreas
Evestedt, biträdande stadsmiljöchef i
Solna stad. ●
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Målbron med Mall of Scandinavia i bakgrunden.

The Winery Hotel invigs januari 2016
I takt med att Arenastaden
utvecklas blir Solna mer och
mer en evenemangsstad, som
lockar långväga besökare. Under
2016 breddas stadens utbud
av hotell och restauranger med
The Winery Hotel.
The Winery Hotel har inspirerats
av Brooklyns industrilokaler och kom
mer att bestå av 184 rum. Hotellet
kommer utöver sin stora takterrass
även innehålla en restaurang, deli och
ett vinotek. Hotellet blir det första i
sitt slag i Sverige och det är glädjande

att Solna kan erbjuda både solnabor och
besökare spännande boende- och under
hållningsalternativ som The Winery
Hotel.
Hotellet skapar ett unikt boende
med vinet i fokus och erbjuder egen
vintillverkning, arrangerade guidade
turer i hotellets vineri, vinprovningar
och föreläsningar. Här erbjuds också
konferensmöjligheter och olika slag av
vinpaket med eller utan övernattning.
Hotellet ligger inom promenadavstånd
från Ulriksdals station – ett stenkast från
upplevelserika Arenastaden och gröna
Hagaparken. ●

Ett av hotellrummen på The Winery Hotel.
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Stort intresse för samtal om
utvecklingen av Hagalund

”

Ny ned/uppgång till/från Solna Station.
Många genar då det är så omständigt
att gå ända till Fyrgränd för att komma
ner till Solna Station, man 30– 39 år.

Dialogmöte om utvecklingen av Hagalund.

Trots den regniga november
kvällen var det många som kom
för att diskutera och föra fram
sina synpunkter om utveck
lingen av Hagalund. Samtliga
boende i området hade bjudits
in till en dialogkväll av Solna
stad.
På mötet, som fylldes till bredden av
närvarande Hagalundsbor, inledde
stadens samordnare för Hagalund; Bo
Bergman med att berätta om processen,
de dialoger som förts med boende
mellan åren 2010 och 2015 och om
hur synpunkter har tagits med i arbetet.
Han berättade även om de satsningar
som kommer att göras i Solna stads
budget för kommande år. Därefter fick
de som hade kommit till mötet ställa
en rad frågor om hur arbetet leds, vad
som kommer härnäst och hur informa
tion kan nå ut på ett ännu bättre sätt.
Alla frågor besvarades och därefter fick
de boende lämna förslag på hur torget
och parken skulle kunna utvecklas och
hur kopplingarna till Solna station och
Solna centrum skulle kunna förbättras.

Medborgardialog viktig

För att kunna utveckla stadsdelen på
ett bra sätt är medborgardialog viktig.
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Många av de synpunkter som har kom
mit in tidigare har bl a rört Hagalunds
kopplingar och stråk till Solna station
och Solna centrum, bättre skötsel och
upprustning av stadsmiljön samt mer
service och verksamheter. Inriktningen
för det fortsatta arbetet är att skapa
förutsättningar för kompletterande
bebyggelse och närservice samt förbätt
ringar av stadsmiljön i Hagalund.

”

Fridhemsskolan
i kommunal
regi behövs i
Hagalund. Här
blir fler och fler
barn så behovet
kommer att öka,
kvinna 30–39 år

Det är en stor brist på bostäder i
Stockholmsregionen och Solna.
Hagalund har ett attraktivt läge med
bra kollektivtrafik där många vill bo.
Kompletterande bebyggelse med nya
bostäder och arbetsplatser ger i sin tur
bättre underlag för service i området.
I det programarbete för den fysiska
miljön som har påbörjats ska analyser

göras för att säkerställa var och i vilken
omfattning ny bebyggelse är lämplig.
Ambitionen är att det ska finnas ett
förslag färdigt för samråd före som
maren 2016.

Var med och påverka
utvecklingen av Hagalund!

Det finns fortfarande möjlighet för dig
som boende i Hagalund att tycka till
om utvecklingen av stadsdelen. Solna
stads samordnare Bo Bergman nås
på e-post: bo.bergman@solna.se. Du
kan ta del av alla de synpunkter som
lämnats på solna.se/hagalund. ●

Visionsbild från Solna station till Hagalund.

Exempel på andra satsningar
i Hagalund i Solna stads
budget för 2016:

• Förskola och skola för de yngre
•
•
•

barnen planeras att startas upp i
Fridhemsskolans lokaler parallellt
med omlokaliseringen av Solna
Kulturskola.
En ny trappa byggs till Solna
station.
Extra satsningar görs på stads
miljö, skötsel av parker, klotter
bekämpning och förbättrad
städning.
Samlingslokal ställs i ordning och
öppnas för föreningar i Hagalund.
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Goda resultat i grundskolorna
Solnas fokus på måluppfyllelse i skolan, resultatdialoger och för
stelärare samt hållbar arbetshälsa har gett goda utbildningsresul
tat i Solnas grundskolor. Fler långsiktiga satsningar är på gång för
att ytterligare förbättra utbildningsresultaten.

Lärarförbundet genomför sedan
13 år tillbaka en undersökning av Sveriges
grundskolor. I den mäts bland annat
betyg i årskurs nio, lärares hälsa och
resurser till undervisningen. Resultaten
från årets undersökning visar att elever
nas meritvärden i årskurs nio har ökat
jämfört med tidigare år, att lärarna är
friska och att resurserna till största delen
går direkt till undervisningen.
– Det är glädjande att elevernas
meritvärden har ökat, att fler kan gå
vidare till den utbildning de önskar och
därefter till högskolan. Det visar att vårt
fokus på måluppfyllelse har gett resultat,
säger Anne Rönnberg, förvaltningschef
på barn- och utbildningsförvaltningen.
Framgångsfaktorer för att öka
måluppfyllelsen har bland annat varit
att vidareutbilda lärare, utveckla det
systematiska kvalitetsarbetet och att
arbeta med hållbar arbetshälsa. Alla
lärare i den kommunala grundskolan
har fått möjlighet att delta i nätverk och
utbildning i bedömning och betygssätt
ning. I det systematiska kvalitetsarbetet
har resultatdialoger mellan skola och
kommunen med fokus på resultat varit
viktiga. Solnas projekt med hållbar
arbetshälsa och att flera skolor organi
serar sig med ämneslärare, även i yngre

åldrar, har bidragit till ökad friskhet.
Åtgärder som på olika sätt har bidragit
till de förbättrade resultaten.

Långsiktiga insatser för att
öka och förbättra resultaten
Solna fortsätter med satsningar på
kompetensutveckling och deltar i läsoch matematiklyftet. Det bygger på ett
strukturerat kollegialt lärande där lärare
lär av varandra. I varje skola finns det
personal som fungerar som handledare
och håller i utbildningen. Som stöd
finns även en matematik- och en läsoch skrivportal på webben. Syftet är att
stärka och utveckla kvaliteten i under
visningen och på så sätt öka målupp
fyllelsen.
För att höja kvaliteten ytterligare
satsar Solna på att utbilda lärare i
användandet av digitala verktyg. Att
använda digitala verktyg ska förenkla
samarbete och kommunikation mellan
elever, lärare och vårdnadshavare. Det
innebär till exempel att läraren kan ge
direkt återkoppling på arbeten som
eleven utför eller möjlighet för eleven
att publicera skoluppgifter på webben.
Att använda sig av digitala verktyg har
också visat sig ge en ökad motivation
till skolarbete.
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Undervisning i Bergshamraskolan.

– Det är verkligen roligt att få vara
med under den här utvecklingsresan,
säger Sofia Nybom, utvecklingsledare
skola, med lång erfarenhet av arbete
med digitala verktyg. Vi satsar på
lärarens kompetensutveckling eftersom
att de digitala verktygen i sig inte ger
ökad måluppfyllelse. Årskurs 7 och 8
på Skytteholmsskolan blir först ut. Vi
hoppas kunna använda erfarenheter
från pilotprojektet när vi senare startar

upp samma arbete i de andra kommu
nala grundskolorna i Solna.
Även förskolan får en lärplattform.
En pilot är startad på en av de kom
munala förskolorna, med in- och
utloggning av barnen och möjlighet för
personalen att berätta om förskolans
aktiviteter och dokumentera barnens
utveckling och lärande. Den innebär att
administrativa uppgifter och kommuni
kation med föräldrar underlättas. ●

Utställning av
översiktsplanen

Mellan den 1 maj och 31 augusti hade solnaborna möjlighet att
lämna synpunkter på det förslag till översiktsplan, som har tagits
fram. Nu har synpunkterna inarbetats i översiktsplanen, som är
klar för utställning. Målet är att den nya och omarbetade över
siktsplanen kan antas i kommunfullmäktige i början på 2016.
Under våren och sommaren
genomfördes flertalet s k samråds
möten runt om i staden. På
samrådsmötena gavs solnaborna
möjligheten att på plats diskutera
översiktsplanen med representanter
från Solna stad. Utöver de öppna
samråden har översiktsplanen varit
föremål för webbdialog på stadens
hemsida. Totalt resulterade samrådet
i 60 stycken traditionella yttran
den och närmare 700 yttranden i
webbdialogen. Efter samrådet har
synpunkterna sammanställts i en
samrådsredogörelse och relevanta

synpunkter har inarbetats i över
siktsplanen, som nu är klar för
utställning.
Den nya och omarbetade över
siktsplanen kommer att vara utställd
mellan 23 november 2015 till den 31
januari 2016. Den kommer att finnas
utställd i fysiska exemplar i stads
husets reception och i biblioteken i
Solna centrum och Bergshamra. Även
en digital version kommer att finnas
tillgänglig för nedladdning på solna.
se/oversiktsplan. Där kan du även ta
del av de synpunkter som solnaborna
lämnat på det första förslaget. ●

Ninni Reinebo Engström har varit med på naturskolan från starten.

Naturskolan firar 20 år
Den 20 oktober 2015 fyllde
Solna Naturskola 20 år. Dagen
till ära firades med jubileums
lunch i anrika Hästskostallet,
elever från Kulturskolan fram
förde naturskolans sång, samt
hjärtliga tal och återblickar.

Ninni Reinebo Engström och Elisabet
Brömster har båda över 30 års erfaren
het av läraryrket och har drivit arbetet
med naturskolan i Solna från starten

1995. De beskriver att de 20 åren inom
naturskolan har medfört kontinuitet för
verksamheten och gett stor erfarenhet.
Arbetet med att utveckla naturskolan är
ständigt pågående.
Årligen besöks Solna naturskola
av fler än 4 000 elever. Under grund
skoleåren besöker barn och ungdomar
i Solna naturskolan en gång om året,
med noggrant planerade temainnehåll
från förskoleklass till nionde klass. ●

Dags för Sverigeförhandlingen
om tunnelbanan
Sverigeförhandlingen ansvarar på
regeringens uppdrag för att utreda
utbyggnad av nya stambanor för
höghastighetståg och en förbättrad
kollektivtrafik i storstadsregion
erna. Syftet är att skapa förutsätt
ningar för att öka bostadsbyg
gandet. För Stockholmsregionen
handlar det främst om utbyggnad
av tunnelbanan.
Solna stad lämnade den 1 oktober
in underlag till förhandlingarna inför
2016. I underlaget redovisar staden de
spår- och stationsutbyggnader samt
åtgärder för att främja cyklingen, som
staden önskar förhandla med staten
om medfinansiering till. De spår- och
stationsutbyggnader som Solna vill

diskutera med staten består av en
utbyggnad av en ny station längs den
gula tunnelbanelinjen vid Hagalunds
arbetsplatsområde. Staden vill även se en
utbyggnad av den gula tunnelbanelinjen
från nuvarande Arenastaden till Nya
Ulriksdal och Bergshamra. Detta skulle
erbjuda framtida möjligheter till en
förlängning mot Danderyd och Täby.

Hagalunds arbetsplats
område

Området vid Hagalunds arbetsplats
område består idag i huvudsak av äldre
industri- och kontorslokaler. Området är
strategiskt placerat mellan Hagastaden,
Solna centrum och Arenastaden.
– Vi ser gärna en utveckling av
området till en blandad bebyggelse

med bostäder, arbetsplatser och service.
Det ställer dock krav på en utveckling
av k ollektivtrafiken i anslutning till
området, säger Ann-Christine Källeskog,
stadsarkitekt i Solna stad.
Tunnelbanans gula linje kommer att
passera i en korridor under Hagalunds
arbetsplatsområde. I samband med
utbyggnaden av tunnelbanelinjen kan
förberedelsearbeten för en ny tunnelbane
station mellan Hagastaden och Arena
staden komma att göras. Inom ramen
för Sverigeförhandlingen är staden
intresserad av att diskutera utbyggnad
av en ny station i arbetsplatsområdet.
Bedömningen är att det, med en ny
tunnelbanestation i Hagalunds arbets
platsområde, kan skapas förutsättningar
för cirka 3 000 nya bostäder.

Utbyggnad från Arenastaden
I områdena norr om Enköpingsvägen
växer stadsdelarna Nya Ulriksdal och
Järvastaden fram. Med en utveckling av
kollektivtrafikförsörjningen i form av en
utbyggnad av den gula tunnelbanelinjen
från Arenastaden till Nya Ulriksdal finns
förutsättningar för att öka bostadsbygg
andet i Nya Ulriksdal och Järvastaden.
Med en ny tunnelbanestation i Nya
Ulriksdal skapas även förutsättningar för
att utveckla övriga kringliggande områ
den, såsom Bagartorp och Agnesberg.
Solna stads bedömning är att det,
med en utbyggnad av tunnelbanan till
Nya Ulriksdal, kan skapas förutsätt
ningar för 5 000 – 6 000 nya bostäder i
Nya Ulriksdal, Järvastaden och i övriga
områden norr om Enköpingsvägen. ●

Tunnelbanan till Arenastaden

– här kommer stationerna att ligga
Under hösten har Stockholms
läns landsting presenterat loka
liseringsutredningen om den
nya gula t-banelinjen – med för
slag till hur den nya linjen ska
dras och var stationerna ska
hamna. Sträckningen planeras
gå från Odenplan, förbi station
Hagastaden, genom södra
Hagalund och upp till station
Arenastaden.
– Det är ett genomtänkt förslag som
Stockholms läns landsting har tagit
fram. Den gula linjen blir en viktig
komponent för att kollektivförsörja
Hagastaden och Arenastaden – två av
Sveriges främsta tillväxtområden. Det
är även glädjande att sträckningen möj
liggör en fortsatt utveckling med bostä
der och arbetsplatser i södra Hagalund,
säger Kristina Tidestav, stadsdirektör i
Solna.

Planerade uppgångar och
entréer

Vid Odenplan kommer den gula linjens
plattform att vara placerad bredvid den
gröna linjens plattform, vilket gör att
man kan använda samma befintliga
entré som den gröna linjen och City
banan. Station Hagastaden planeras i
sin tur ha fyra entréer, en sydlig och tre
nordliga. Den sydliga entrén kommer att
finnas placerad vid Torsplan medan de
nordliga entréerna kommer att placeras

Friends
Arena

Mall of
Scandinavia
Tvärbanan

ENTRÈ PYRAMIDVÄGEN

T
T

T

SÖDRA ENTRÈN: MOT
TVÄRBANA OCH
PENDELTÅG

vid Nya Karolinska Solnas entré, en vid
det nya torget utanför sjukhuset och
en i närhet till Karolinska Institutet.
Detta erbjuder smidiga förbindelser från
tunnelbanan till stadsdelens olika platser
och utbud.
Station Arenastaden kommer i sin
tur ha två uppgångar, en nordlig och en

ENTRÈ STJÄRNTORGET

Pendeltåg

sydlig. Den nordliga entrén kommer att
vara placerad mot stjärntorget, med när
het till Friends Arena, bostäder, hotell,
kontor och Mall of Scandinavia. Den
södra uppgången kommer att finnas
placerad under Frösundaleden, vilket
förenklar för byte till pendeltåg, bussar
och tvärbana.

Enligt avtalet mellan de inblandade par
terna planeras utbyggnaden av tunnel
banelinjen starta under 2016. Trafiken
på den nya tunnelbanelinjen beräknas
vara igång till 2022. Slutgiltigt beslut
om vart stationernas uppgångar kommer
att vara placerade fastställs när järnvägs
planen har vunnit laga kraft. ●

Kvalitetsdagen 2015
– med tema hälsa och välbefinnande

På Berga vård- och omsorgsboende samarbetar man med konstnärer
och hantverkare.

I oktober var det för sjätte året dags
för Kvalitetsdagen. Dagen prägla
des av inspirerande föreläsningar,
framföranden av tävlingsbidrag i
kategorierna LSS, Hemtjänst och
dagverksamhet samt Vård- och
omsorgsboende. Framåt dagens slut
delades årets kvalitetspriser ut.

Foto: Anna Hansson

En av verksamheterna som mot
tog pris var Mango Omsorg. Mango
Omsorg är ett gruppboende för perso
ner med neuropsykiatriska funktions
skillnader. Genom att arbeta med ett
individanpassat bemötande till brukaren
har verksamheten nått goda resultat.
Under Kvalitetsdagen fick verksamheten

Ny förvaltningschef
på tekniska förvaltningen
I oktober utsåg kommunstyrelsen Jenny Birkestad till för
valtningschef på tekniska förvaltningen i Solna stad. Jenny
har över 18 års chefserfarenhet från både offentlig och privat
sektor och har arbetat inom Solna stad sedan 2009.

Foto: Casper Hedberg

Vilket är tekniska förvaltning
ens uppdrag?
– Vårt uppdrag är att ge solnaborna en
ren, snygg och trygg stadsmiljö. Vi ska
se till att framkomligheten i staden är
god, att tillgängligheten i staden är bra
och att det är trafiksäkert för alla som
rör sig i staden. Vi ska också erbjuda
stadens verksamheter, exempelvis sko
lor och vård- och omsorgsboenden,
ändamålsenliga lokaler och en god
miljö att vistas i.

Solnas stad växer hela tiden,
vad innebär det för er på
tekniska förvaltningen?
– När Solna växer med fler solnabor
och många besökare ställs också högre
och förändrade krav på oss. Vi måste,
på tekniska förvaltningen, hela tiden
arbeta med en långsiktig planering,
bra upphandlingar och vara noga med
uppföljning och styrning av entrepre
nörer, säger Jenny Birkestad.
Vad tycker du är roligast med
din nya tjänst?
– Det jag tycker är allra roligast är att
vår verksamhet berör och ligger så nära
medborgarna. Oavsett om du strosar
i stadens parker, har barn i våra skoleller förskolelokaler, sorterar mat
avfall eller cyklar hemifrån till jobbet
påverkas du av det arbete som vi gör
varje dag. Det är den närheten som
är så otroligt spännande och tillfreds
ställande, säger Jenny Birkestad. ●

motta pris inom kategorin LSS med sitt
bidrag; Bemötande – att få andra att växa
till självständighet. De som var på plats
under Kvalitetsdagen och representerade
verksamheten var Camilla Nordgren,
verksamhetschef, och Peter Svensson,
boendepedagog.
– Vi strävar efter att ge den boende
de bästa förutsättningar att uppleva sin
fulla potential och då alla människor är
olika är detta helt individanpassat. Vi
arbetar för att huvudpersonen ska ges
möjlighet att påverka, samverka och där
igenom ge oss möjligheterna att ständigt
förbättra verksamheten, berättar Camilla
och Peter.
Kvalitetsdagen är en del i omvård
nadsförvaltningens Omvårdnads
akademi, som syftar till att utveckla
kvaliteten och höja kompetensen inom
vård och omsorg. Solnas omvårdnads
förvaltning vill genom kvalitetsdagen
uppmärksamma, uppmuntra och
belöna kvalitetsutvecklingen inom vård
och omsorg. Kvalitetspriset delades
ut av Samuel Klippfalk, ordförande
i omvårdnadsnämnden, och Iréne
Kallin, förvaltningschef på omvårdnads
förvaltningen. ●

Vinnare av
kvalitetspris 2015
Kategorierna
LSS

Bemötande – att få andra att växa till
självständighet – Mango omsorg

Hemtjänst och dagverksamhet

Dans – lycka för kropp och själ,
gammal som ung – Adela hemtjänst

Vård- och omsorgsboende

”Röd och grön knapp” – för en
meningsfull vardag – Skoga vårdoch omsorgsboende, Humaniora
vård och omsorg

Hedersomnämnanden gick till
Värdegrund, för vem? – Björkgården
vård- och omsorgsboende,
Förenade Care
Grammofontimmen – Berga vård- och
omsorgsboende, Temabo
Bergateatern – ett sätt att mötas –
Berga dagverksamhet, Temabo

Snöröjning på
stadens gator
När vinterväglag råder ska stads
gator, mindre lokalgator samt
gång- och cykelbanor snöröjas
och halkbekämpas regelbundet.
Stadens prioriterade gång- och
cykelstråk samt torg åtgärdas
först.
Stadens gång- och cykelstråk
samt vägar med genomfarts- och
kollektivtrafik är prioriterade för
snöröjning. På prioriterade gång- och
cykelstråk ska snöröjning utföras när
snödjupet är tre centimeter. För sta
dens gator startar plogbilarna arbetet
när snödjupet är fem centimeter. Vid
risk för halka startar halkbekämp
ningen direkt, oavsett tid på dygnet.
På gång- och cykelvägar består halk
bekämpningen främst av sandning.
Liksom förra vintern kommer stadens
huvudstråk för gång och cykel att
sopas rena från snö och halkbekämpas
med en saltlösning som sprutas ut
över vägen.
– Förra året fanns vissa brister i
vinterunderhållet. Inför årets säsong

har främst den förebyggande halk
bekämpningen setts över och antalet
snöröjningsmaskiner som används
på stadens gator har utökats, säger
Andreas Evestedt, som är biträdande
stadsmiljöchef i Solna.
Servicedagar
Servicedagarna inträffar oftast en
dag i månaden enligt ett fast schema.
Vintertid genomförs det främst snö
röjning och halkbekämpning under
servicedagarna. För att plogbilarna
ska kunna ta bort snön råder det
parkeringsförbud under de tider som
framgår av parkeringsskyltarna. Om
bilar står parkerade trots parkerings
förbudet kommer snö och is att ligga
kvar på gatorna. Det är därför viktigt
att servicedagarna respekteras och
efterföljs.
Att vara fastighetsägare innebär
ansvar även för den kommunala mar
ken eller gatan som gränsar till din
fastighet. Du hittar mer information
på solna.se om vad som gäller. ●

Vinter i Solna
Vintern är en årstid som
erbjuder klassiska vinter
aktiviteter som skridskoåk
ning och pulkaåkning. För
den som inte vill ge sig ut i
vintervädret kanske en dag
med vattenlekar i Vasalunds
hallen eller en läsdag på något
av biblioteken lockar.

Det finns alltid
något att göra

På stadens fritidsanläggningar
finns massor med spännande
aktiviteter. För dig som är 10–12
år finns fritidsklubbar med öppen
verksamhet, och för tonåringar
finns kvartersgårdar och fritids
gårdar i alla stadsdelar, där flera
erbjuder utökade öppettider på
jullovet. Äldre ungdomar är också
välkomna till Solna Ungdomscafé
i centrala Solna och Frösunda
Ungdomscafé, som ligger bakom
ishallarna i Ritorp. På biblioteket
händer det också saker på lovet
– eller varför inte be om några

Vad gör jag
med min
julgran?

lästips för att sedan hitta en soffa att
sjunka ner i?
Öppettider, adresser och tips
på aktiviteter under julledigheten
hittar du på solna.se/jullov.

Utflykter på isarna

Råstasjön och Brunnsviken är popu
lära utflyktsmål. Hit söker sig såväl
skridskoåkare som skidåkare och
flanörer på vinterns vackra dagar.
Isens tjocklek kan variera under
säsongen, och påverkas mycket av
temperatur, luftfuktighet och vind.
Under perioden mellan nyår och
sportlov har staden som ambition
att ploga banor på sjöarna inför
helgerna, men vissa veckor är det på
grund av väderleksförhållandet inte
möjligt.
Senaste nytt om planerade och
genomförda plogningar hittar du på
solna.se/naturisar.

Se upp i backen…

När snön har börjat falla och
snowracers, pulkor och stjärtlappar

Allmänhetens åkning

I Solna finns det fem isbanor för
allmänhetens åkning. När allmän
hetens åkning kommer igång på
de olika utomhusbanorna varierar
något, beroende på vädret i bör
jan av vintern. Familjeisbanan på
Huvudstafältet brukar få is efter nyår
och är upplyst till klockan 22.00
veckans alla dagar. På Ulriksdals IP
används både utebanan och en av
ishallarna i olika perioder. Bandy
planen på Bergshamra IP är tillgäng
lig vissa tider. I Järvastaden finns en
isbana intill Mulle Meckparken.
Information hittar du på
solna.se/istider. ●

Den 16 och 17 januari kan du lämna in din julgran på Solnaplan mellan
klockan 12.00 och 16.00. I gengäld får du en fruktpåse. Fruktpåsarna finns i
begränsat antal så först till kvarn gäller. Solna stads avfallsenhet finns på plats
och bjuder på fika och svarar på frågor om avfall. Uppsamlingsplats finns även
på Björnstigen 137 och Tunvägen 1 under samma dagar.
Besök gärna solna.se/avfall för mer information. ●

Tänk på
brandsäkerheten
i vinter

Julen är en härlig tid då familj och vänner samlas för
att fira. Julen är även en tid då många tänder ljus, eld
städer och annat, och då är brandsäkerheten viktig att
tänka på. En brandvarnare med fungerande batterier är
en billig livförsäkring och en nödvändighet i alla hem.
Tänk även på att:
• inte lämna ljus obevakade.
• i första hand använda obrännbara ljusstakar.
• använda alternativ obrännbar fyllning istället
för mossa i adventsljusstaken.
God brandsäker jul önskar Solna stad! ●

hämtats upp från källarförråden, är
det några givna platser som de flesta
styr stegen till. Skytteholmsparkens
backe är en av de mer välbesökta,
liksom de två nedfarterna vid
vattentornet i Bergshamra. För de
mindre barnen räcker de flackare
sluttningarna nedanför Koppar
tälten i Hagaparken gott och väl.

Här kan du se
nyårsfyrverkerier

Ett antal solnabor hjälpte oss med en lista på bra
platser för att se fyrverkerier när vi ringer ut det
gamla och in det nya året.
• Höjden i Hagalund, vid vattentornet.
• I förlängningen av Johan Enbergs väg, liksom
andra platser på höjden ovanför Huvudsta strand,
som Wiboms väg och Jungfrudansen.
• Höjden vid Bergstigen.
• I förlängningen av Hannebergsgatan.
• Höjden vid gamla Stenbackaskolan, Bredkilsbacken
i Huvudsta.
• Hagatoppen, bredvid E4 vid Haga Norra.
• Slaktarbacken, kullen ovanför busstorget vid
Solna centrum. ●
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● På gång
16 december
En dans på rosor
Friends Arena
19 december
Julkonsert med Solna Brass och körer
Råsunda kyrka
21 december – 10 januari
Jullov för solnaeleverna, solna.se/jullov
25 december
Julkonsert
Ulriksdals slottsteater Confidencen
31 december
Nyårskonsert
Ulriksdals slottsteater Confidencen
9 januari
AIK – Leksands IF (D)
Ulriksdals IP
16 januari
Julgransplundring
Hagalunds torg
18 januari
Klassikervisning: ”Aktören”
med Nils Poppe
Filmstaden Råsunda, Operan
23 januari
Barnteater: ”Ska vi va?”
Biblioteket Solna C
30 januari
AIK – Luleå HF
Ulriksdals IP
15 februari
Ricoh HK – LUGI HF (H)
Solnahallen
17 februari
AIK–HV71 (D)
Ulriksdals IP
20 februari
Arena Run
Friends Arena
23 februari
AIK – Linköping IBK (H)
Solnahallen
29 februari – 4 mars
Sportlov för solnaeleverna
solna.se/sportlov
5 mars
AIK – Pixbo Wallenstam IBK (H)
Solnahallen
11 – 12 mars
Melodifestivalen, genrep och final
Friends Arena
16 mars
Ricoh HK – Alingsås HK
Solnahallen
19 mars
Night of the Proms
Friends Arena
27 mars
Ricoh HK – HK Drott Halmstad
Solnahallen
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

