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Vi lämnar en händelserik vår bakom
oss, med flera händelser som har stor
betydelse för Solnas utveckling. I mars
beslutade kommunfullmäktige i full
enighet om förslaget till ny översiktsplan för Solna. Det är glädjande att vi
är överens om vilka utmaningar som
Solna står inför och om vilka strategier
som behöver tillämpas i stadsutvecklingen för att möta dessa utmaningar. I
detta sammanhang vill jag också passa
på tacka alla er som har tagit sig tid att
komma med synpunkter på översiktsplanen under arbetet. Ni har alla bidragit till Solnas framtida utveckling.
En viktig strategi i översiktsplanen
är att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken. Det är därför glädjande att
regeringen nu har tänkt om och är
villiga att inleda förhandlingar med oss
och landstinget om en ny station vid
Hagalunds arbetsplatsområde på den
nya tunnelbanelinjen till Arenastaden.
Vi skapar nya förutsättningar och
bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken,
samtidigt som vi kan möjliggöra fler
nya bostäder.
Det är också glädjande att kunna
berätta att Solna får ett nytt boende för
äldre. I april gav kommunfullmäktige
klartecken för Signalisten att bygga
70 nya trygghetsbostäder för äldre i
Huvudsta. Det kommer också att följas
upp med ytterligare ett trygghets
boende i Signalistens regi i Bergshamra.
I detta nummer av Solnanytt kan du
läsa mer om det nya trygghetsboendet
i Huvudsta, den kommande tunnelbaneförhandlingen och om arbetet
med att inrätta ett naturreservat runt
Råstasjön. Du kan också läsa om
Solnas fina placeringar i olika rankingar.
Solna vann nyligen tidningen Dagens
Samhälles utmärkelse ”Årets Superkommun” och knep tredjeplatsen i
tidningen Fokus ranking om var det är
bäst att bo bland Sveriges alla kommuner. Det är mycket hedrande att
staden uppmärksammas, och något
som alla solnabor och medarbetare i
staden kan vara stolta över.

Nya möjligheter
till utbildning och jobb
Det finns unga vuxna som har
svårt att komma in på arbets
marknaden. För att hjälpa dem
lanseras nu två nya möjligheter
för att närma sig ett riktigt jobb
– utbildningskontrakt och
traineejobb.
Utbildningskontrakt vänder sig till unga
vuxna mellan 20–24 år som är inskrivna
på Arbetsförmedlingen och som saknar
gymnasiebetyg. Kontraktet innebär att
hälften av tiden läggs på studier för att
nå gymnasiekompetens och den andra
hälften på jobb eller praktik.

– Fördelarna med utbildningskontraktet
är att du både får gymnasiekompetens
och arbetslivserfarenhet. Kombina
tionen av studier och arbete ökar
kompetensen och attraktiviteten på
arbetsmarknaden, säger Roland Hagberg,
avdelningschef på stadens kompetens
förvaltning.
Den andra möjligheten, traineejobb
har inga krav på gymnasieutbildning
utan vänder sig till personer som har
funderat på yrkesutbildning. Upplägget
liknar utbildningskontraktet. Hälften
av tiden läggs på en gymnasial yrkes
utbildning och den andra hälften på att

yrkesarbeta med det som utbildningen
ska leda till.
– Traineejobb finns idag inom väl
färdssektorn och inom bristyrken och
riktar sig till unga i åldern 20–24 år,
nyanlända och långtidsarbetslösa över 
25 år, säger Roland Hagberg, avdelnings
chef på stadens kompetensförvaltning.
Ersättningen för studiedelen kommer
i form av förhöjt studiebidrag och för
arbete-/praktikdelen är det aktivitetsstöd
eller lön som gäller.
Vill du veta mer eller har du frågor?
Läs här: solna.se/utbildningochjobb. ●

Hagalunds arbetsplatsområde
kan få ny tunnelbanestation

Trevlig läsning!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

I mitten av maj meddelade staten genom Sverigeförhandlingen att de
vill starta förhandlingar med Solna om en utbyggnad av en ny station
på tunnelbanelinjen vid Hagalunds arbetsplatsområde.
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Planeringen av den nya tunnelbanelinjen
från Odenplan, via Hagastaden till
Arenastaden pågår för fullt. Parallellt har
Solna arbetat för att också få till en sta
tion vid Hagalunds arbetsplatsområde,
mellan Hagastaden och Arenastaden.
Staten har tidigare inte varit beredd att
inkludera Hagalundsstationen bland de

kollektivtrafikåtgärder, som ingår i för
handlingen om statlig medfinansiering.
I mitten av maj meddelade dock
staten att de är beredda att inleda
förhandlingar med Solna om att bygga
en ny station på den nya tunnelbane
linjen vid Hagalunds arbetsplatsområde.
Beslutet kommer efter att Stockholms

läns landsting och Solna stad redovisat
hur investeringskostnaden kan minskas
och bostadsbyggandet öka. Förhandling
arna förväntas inledas under maj månad
och beräknas vara klara under hösten
2016. ●

Solna växer…
…och bygger

Nya trygghetsbostäder
i Huvudsta

I april gav kommunfullmäktige klartecken för byggande av 70 nya trygghetsbostäder
i Huvudsta. Det nya trygghetsboendet vänder sig till solnabor, som är 70 år och äldre.

Solna är sedan flera år en av
Sveriges snabbast växande städer.
Under 2015 ökade stadens befolk
ning med 2 117 personer, vilket
motsvarar en ökning på närmare 3
procent. Totalt har Solna nu 76 158
invånare. Medelåldern är 39,6 år,
jämfört med 41,2 år i Sverige totalt.
Det finns en stor efterfrågan på
nya bostäder i hela Stockholms
regionen. Det gäller inte minst i
Solna, som med sitt geografiska läge
uppfattas som en attraktiv stad att
leva och bo i.
Staden planerar för att årligen
bygga i genomsnitt 800 nya bostäder
fram till år 2030 för att möta den
stora efterfrågan. Målet kan tyckas
ambitiöst, men under 2015 blev 969
nya bostäder inflyttningsklara och
i år väntas ytterligare 925 bostäder
färdigställas.
Av de nya bostäderna planeras
det största antalet i Hagastaden,
Järvastaden, Nya Ulriksdal och södra
Huvudsta. ●
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Trygghetsboendet minskar steget
mellan eget boende med hemtjänst
och vård- och omsorgsboende.
Boendet erbjuder gemenskaps
lokaler för måltider, samvaro, hobby
och rekreation, samt personal eller
bovärd på angivna tider.

De nya bostadshusen kommer att
rymma drygt 70 lägenheter och en
gemensam avdelning för dagverksamhet.
De kommande åren beräknas antalet
solnabor som är 70 år och äldre att
stiga, vilket gör att behovet av anpassade
bostäder ökar. Av den anledningen ökar

även behovet att erbjuda bostäder som
passar en äldre målgrupp, med närhet till
stöd, service och sociala aktiviteter.
Trygghetsboendet byggs i anslutning
till Skoga äldreboende av Bostads
stiftelsen Signalisten. ●

Ett steg närmare

Naturreservat runt Råstasjön
Solna stad har beslutat att
utreda förutsättningarna för att
skapa ett naturreservat runt
Råstasjön. Arbetet har pågått
under en tid och går nu in i
en intensivare inventerings
fas inför att ett färdigt förslag
till naturreservat ska kunna
presenteras.
Råstasjön och dess omgivning är ett
uppskattat natur- och rekreationsområde
med ett artrikt fågelliv. Staden har därför
beslutat att utreda förutsättningarna för
att skapa ett naturreservat runt Råstasjön.
Arbetet med att inventera området
runt Råstasjön inleddes under 2015.
Då gjordes undersökningar av tillstån

det för miljön runt sjön. Mätningen
gav positiva signaler och inventeringen
fortsatte i april, då sjöns skrattmåsbe
stånd mättes. Skrattmåskolonin, som
ligger vid Råstasjöns östra sida, är en
utmärkt häckningsplats och blir under
våren och sommaren hem för ett av
länets största skrattmåsbestånd. Under
sommaren fortsätter arbetet med bland
annat inventering av rom från groddjur,
vattenväxter, fjärilar och övriga insekter.
Efter att hela inventeringen har
genomförts kommer staden att presen
tera ett förslag till naturreservat, där
syftet med införandet och regler för
naturreservatet ska framgå. Förslaget går
därefter ut på samråd. ●
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Ambitionen höjs – cykeln ska prioriteras i Solna
Att cykla är ett tidseffektivt och miljösmart sätt att resa på. Vid kom
munstyrelsens sammanträde i mitten av maj antogs stadens nya cykel
plan, som ska öka framkomligheten, tillgängligheten och trafiksäker
heten för cyklister i staden.
Cykel har blivit ett allt mer populärt
transportmedel i en växande storstads
region med trängsel i biltrafiken, fram
förallt under rusningstid. Stockholms
stad har under många år genomfört
mätningar av antalet cyklister, som fär
das in mot innerstaden. Antalet cyklister
har ökat med 70 % under de senaste
tio åren. På gränsen mellan Solna och
Stockholm har studier visat att antalet

cyklister har ökat med 18 % under de
senaste fem åren.

Fler ska välja cykel

Hela staden ska kunna nås med cykel
och på kort sikt behövs punktvisa för
bättringar för att öka framkomligheten
och höja trafiksäkerheten. På längre sikt
handlar det om att anlägga säkra och
attraktiva cykelvägar som hänger ihop

och håller hög standard. Tekniska nämn
den har ansvaret för drift och nyanlägg
ning av stadens gatunät. Därmed är det
också tekniska nämnden som får huvud
ansvaret att genomföra cykelplanen nu
när den har antagits.

Förbättringar och åtgärder

Cykelplanen ska i första hand förbättra
för cyklister som använder Solnas vägnät
för sina arbetsresor. Så i planen redovi
sas sju regionala cykelstråk och tretton
kommunala huvudcykelstråk samt vilka
åtgärder som är önskvärda på vart och
ett av dem. Tillgänglighet, framkom

Byggstart för skolan
i Järvastaden
Spaden är nu satt i marken för den nya skolan i Järvastaden.
Redan 2017 kommer den nya skolan stå klar, tillsammans med en
förskola och en helt ny idrottshall. Ambitionen hos Raoul Wallen
bergskolan, som ska driva skolan, är att den ska bli en naturlig
mötesplats för unga och vuxna i hela området.

Raoul Wallenbergskolans första spadtag.
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Att ha en skola nära hemmet har stått
högt på önskelistan för många barn och
föräldrar i Järvastaden. Hösten 2017 står
en skola från förskoleklass till årskurs 6
klar och redan nu går det bra att ställa
sig i kö.
Ambitionen är att skolans lokaler
även ska vara mötesplats för ungdomar
och vuxna i Järvastaden till exempel
genom det lokala föreningslivet, studie
cirklar, kulturskolan och andra gemen
samma initiativ.
Solna stad har som mål att fler
barn och ungdomar ska kunna delta i
idrotts-, fritids- och kulturverksamheter.
Därför byggs en ny idrottshall bredvid
skolan och när den är klar kommer den
att kunna användas såväl av skolan som
av solnaföreningar, även utanför skoltid.
Vid skolan byggs också en fritidsgård
med verksamhet för ungdomar. ●

lighet och trafiksäkerhet ska prioriteras.
Planen kommer också med förslag på
förbättringar i dagens cykelnät, såsom
exempelvis:
• fler cykelparkeringar och
pumpstationer
• fler och tydligare skyltning och
målning av linjer
• bättre underhåll av underlaget under
hela året
• gamla och bristfälliga beläggningar på
cykelstråken inventeras
• höjda krav på omledningar av
cykeltrafiken vid byggen

Solna stads ”Översiktsplan
2030” är antagen
I mars antog kommunfullmäktige
i Solna enhälligt förslaget till ny
översiktsplan för Solna. Översikts
plan 2030 ska ligga till grund för
den framtida stadsutvecklingen i
Solna. Översiktsplan 2030 ska ge
inspiration, vägledning och vara
ett stöd i arbetet med att möta de
utmaningar som finns i en växande
stad som Solna.
Inriktningen är att Solna ska växa
på ett ekonomiskt, miljömässigt
och socialt hållbart sätt, där de olika
stadsdelarna, med sina olika karaktä
rer formar en sammanhållen stad.
Staden ska ha en levande och
trygg stadsmiljö, en tät stadsstruk
tur, god kollektivtrafik och en
blandad bebyggelse med
bostäder, arbetsplatser
och service. Det ska
vara nära till storstad,
natur och kultur. ●

Bäst att bo 2016:

Solna i toppen för
fjärde året i rad

Årets Superkommun

För fjärde året i rad placerar
sig Solna i den absoluta top
pen i tidningen Fokus ranking
”Bäst att bo”.
Solna är den näst bästa storstads
kommunen att bo i, i konkurrens
med övriga 46 storstadskommuner,
och tredje bästa kommunen att bo
i totalt, i konkurrens med Sveriges
övriga 289 kommuner. ●

Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, tar emot utmärkelsen Årets superkommun
vid årets upplaga av Stora Samhällsgalan.
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Fakta om Bäst att bo

Bäst att bo består av en totalranking
med Sveriges samtliga 290 kommuner och ranking i kategorierna
storstad, stad, landsbygd och gles
bygd. Rankingen görs i samarbete
med forskare vid Internationella
Handelshögskolan i Jönköping, och
den baseras på ett index med 43
variabler.
Syftet med Bäst att bo är att
lyfta fram exempel som har lyckats,
resonera om varför och villkoren
för boende och regional utveckling
i stort. Det visar tidningen Fokus
ranking av boendeförhållandena i
Sveriges kommuner.
Bäst att bo senaste fem åren – Solnas
totalplacering i konkurrens med
Sveriges 290 kommuner:
2016
2015
2014
2013
2012

3
5
2
1
22

Dags för trygghets
inventering
Under maj skickades 2 500 enkäter
ut till slumpmässigt utvalda solnabor, med frågor om hur tryggheten
i närområdet är. Enkäterna är en
del av Solnas satsning på en trygg
och sammanhållen stad. Trygghetsinventeringen med alla svar kommer
att ligga till grund för prioriteringar
av insatser. Mer information om
arbetet kommer i nästa nummer av
Solnanytt. ●

Solna är Årets Superkommun bland
landets storstadskommuner! I slutet
av maj delades utmärkelsen vid årets
upplaga av Stora Samhällsgalan på C
 irkus
i Stockholm. Det är andra gången som
tidningen Dagens Samhälle utser Årets
Superkommun och också förra året var
Solna bland de nominerade.
– Solna är Årets Superkommun.
Samtidigt är Solna för fjärde året i rad i
toppen i Fokus Bäst att bo-ranking. En
ranking är en ranking men sammantaget
kommer ingen annan kommun i närhe
ten. Idag kan alla solnabor och medar
betare vara otroligt stolta. Idag firar vi,

imorgon fortsätter vi att jobba för Solna,
säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens
ordförande.
Årets Superkommun delas ut i tre
klasser: Storstadskommun, Täta kommu
ner samt Landsbygdskommuner. Övriga
nominerade bland landets storstads
kommuner var Lund och Sundbyberg.
Bakom utmärkelsen Årets Superkom
mun står tidningen Dagens Samhälle.
Tidningen har beskrivits som kommunoch landstingssveriges motsvarighet till
Dagens Industri, och riktar sig till chefer
och politiker i kommuner, landsting,
statliga verk, myndigheter och offentligt
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ägda bolag, samt till företagen inom den
växande välfärdssektorn.
– I Solna finns Sveriges allra bästa
demografiska förutsättningar och en
hög andel företagsamma invånare – det
gör den här storstadskommunen extra
väl rustad inför framtiden, säger Anna
Sönne, tillförordnad chefredaktör och
ansvarig utgivare på Dagens Samhälle.
Åtta nyckeltal har vägts samman för
att bedöma och rangordna kommu
nerna, bland annat vad gäller inflytt
ning, kommunal ekonomi, befolk
ningssammansättning, skolans kvalitet,
näringsliv och förbindelser. ●

Bättre livskvalitet för demenssjuka
Livskvaliteten för människor
med demenssjukdomar ökar
när förståelsen för deras sjuk
dom är god. Därför genomförs
nu en storsatsning på demens
utbildning. Tanken är att samt
liga anställda på stadens äldre
boenden, från vaktmästare till
verksamhetschefer, ska vara
utbildade vid 2016 års slut.
Silviahemmet, som startades på initia
tiv av Drottning Silvia, erbjuder en
utbildningscertifiering som riktar sig till
all personal på ett vård- och omsorgs
boende. Personalen utbildas i demens
vård och syftet är att människor med
demenssjukdomar och deras anhöriga
ska erbjudas högsta möjliga livskvalitet.
– Under 2016 erbjuder staden alla
boenden i Solna med demensinriktning
en Silviacertifiering för att öka livskvali
teten för demenssjuka. Staden bekostar
utbildningen samt halva vikariekostna
den som tillkommer, säger Iréne Kallin,
omvårdnadschef i Solna.
Sedan 2010 är Ametisten i Solna
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Silviacertifierade och där upplever de att
utbildningen har ökat kompetensen och
gjort verklig skillnad.
– Att alla medarbetare bemöter
människor med demenssjukdomar rätt
och konsekvent ger en trygghet för alla
inblandade, säger Linda Wetterberg,

verksamhetschef på Ametisten.
Silviacertifieringen av Solnas vårdoch omsorgsboenden pågår under
hela 2016. Under våren har Skoga,
Björkgården och Hallen utbildats och
under hösten står Berga, Oskarsro och
Polhemsgården på tur. ●

Satsning på att få bukt
med klottret

Nya kvarter
byggs på gamla
fotbollsstadion
På platsen där Råsunda stadion tidi
gare stod växer äntligen nya stadskvarter
fram. När allt är klart kommer 700 nya
bostäder och ett helt nytt kontorshus
för Telenors svenska huvudkontor att
stå färdigt. De nya bostadskvarteren
kommer att variera i färg och form och
nya lokalgator och parkstråk knyter ihop
gamla Råsunda med Solna centrum.
Visionen är att bygga vidare på
atmosfären i gamla Råsunda. Förutom
bostäder skapas nya lokaler för butiker,
restauranger och annan service. På andra
sidan Solnavägen växer det också fram
nya bostäder i kvarteret Charlottenburg.
Där byggs fyra nya bostadshus med
totalt 110 lägenheter. ●
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Rent, snyggt och tryggt –
så ska solnaborna uppleva
sin stad. Därför görs nu en
satsning på skötseln av stads
miljön med ett särskilt fokus
på att få bukt med klottret.
Att klottra kostar staden mycket
pengar. För att minska klottret satsar nu
staden på att snabbare och effektivare få
bort klottret.
Den nya inriktningen för klotter
saneringen innebär att det är dubbelt så
många klottersanerare ute på gatorna.
Tack vare det är det inte bara klotter som

uppmärksammas och saneras, utan även
andra avvikelser i stadsmiljön rappor
teras och felanmäls. Personalen klotter
anmäler också till andra fastighetsägare
när de upptäcker klotter på exempelvis
privata fastigheter, men även ägare av
elskåp, transformatoranläggningar.
Inom ramen för satsningen stär
ker staden miljöhänsynen genom att
använda miljövänligare rengöringsmedel
samt förbättra uppsugning av spillvatten.
Sanering kan också genomföras vid
lägre temperaturer än tidigare, vilket ger
bättre möjligheter att hantera klotter
under årets kalla månader.

– Med de här insatserna hoppas vi att
klottret i Solna ska minska. Det är vik
tigt för att stadsmiljön ska uppfattas som
ren och snygg. Skadegörelse som klotter
påverkar också trygghetskänslan, vilket
gör det extra viktigt att få bort det så
snabbt som möjligt, säger Andreas Eve
stedt, biträdande stadsmiljöchef i Solna.

Felanmälan av klotter

Om du upptäcker klotter i staden kan
du felanmäla det via stadens kontakt
center på 08-746 10 00 eller solna.se/
kontakt. ●

Nya digitala larm för en tryggare hemmiljö

Under våren inledde staden arbetet
med att byta ut alla trygghetslarm i Solna
till nya digitala larm. Trygghetslarmet
ger innehavaren en möjlighet att med

hjälp av en larmknapp kalla på hjälp vid
oförutsedda situationer.
Det nya trygghetslarmet är digitalt,
och det sker en kontinuerlig automatisk
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kontroll av larmets funktioner. Den som
får ett trygghetslarm behöver inget tele
fon- eller internetabonnemang. Larmet
fungerar endast i bostaden.
– Vi vill att alla i Solna ska känna sig
trygga i sin hemmiljö. Staden erbjuder
många insatser för att öka tryggheten för
våra äldre och de nya trygghetslarmen är
en av dessa, säger Iréne Kallin, förvalt
ningschef på stadens omvårdnadsförvalt
ning.
Trygghetslarm är en tjänst du som
solnabo kan ansöka om. Det är avsett
att användas vid akuta situationer, om
innehavaren exempelvis ramlat och inte
kan ta sig upp eller hastigt insjuknar.
För att få ett trygghetslarm installe
rat i bostaden krävs ett beslut från en
biståndshandläggare i Solna. ●

Klart med
tillfälliga
bostäder
för nyanlända
Under 2016 ska Solna ta emot och
ordna boende till 268 nyanlända perso
ner, som har fått permanent uppehålls
tillstånd beviljat. Det är innebörden av
den nya bosättningslagen, som riksdagen
har beslutat om och som trädde i kraft
den 1 mars. Syftet med den nya lagen är
att fördela ansvaret för flyktingmottag
andet mellan landets kommuner.
En del av de 268 nyanlända perso
nerna kommer att få plats i befintliga
lägenheter runt om i Solna, men en del
kommer att behöva få plats i tillfälliga
bostäder. Därför beslutade kommun
fullmäktige i april att uppföra 100–125
tillfälliga bostäder. Avsikten är att de
tillfälliga bostäderna ska sättas upp på
den plats där före detta Stenbacka skola
nu ligger. Redan förra hösten beslutades
att före detta Stenbackaskolans lokaler
ska rivas. ●

Företagsetableringar
Företagsetableringarna fortsätter
i Solna. I maj flyttade Johnsson och
Johnsson in i sitt nya huvudkontor i
Nya Ulriksdal. Under våren stod det
också klart att det blir en ny hotelleta
blering i Huvudsta. Det är Humlegården
Fastigheter som har tecknat ett 20-årigt
hyresavtal med Time Hotel Group för
ett nytt hotell i Solna Strand. Hotellet
beräknas öppna sensommaren 2018. ●

Miljöarbetet i Solna
Miljöarbetet i staden går framåt. Andelen förnybart bränsle i fjärrvärme
produktionen är den högsta någonsin. Dessutom har staden minskat
energiåtgången genom att byta ut utomhusbelysning till ny energi
snålare och driftssäkrare armatur.

– Alla måste bidra för att minska den
negativa påverkan på vår miljö och
vårt klimat. För staden betyder det att
kontinuerligt arbeta för en miljömässigt
hållbar stadsutveckling, att effektivt och
medvetet använda oss av resurser och att
skapa en god livsmiljö för solnaborna.
Det arbetet har visat sig vara fram
gångsrikt, säger Karolina Enarp, biträ
dande förvaltningschef på miljö- och
byggnadsförvaltningen.

Rekordsiffror för miljövänlig
uppvärmning

Andelen förnybart bränsle i fjärrvärme
produktionen är den högsta någonsin.
Siffran uppgår till hela 99,6 procent för
nybart bränsle, och då är även transpor
terna inräknade. Solna och Sundbybergs
gemensamma fjärrvärmeföretag Norr
energi förser omkring 90 procent av alla
fastigheter i Solna och Sundbyberg med
värme och varmvatten från miljömärkt
fjärrvärme. Norrenergi var för några år
sedan först ut i Sverige att miljömärka
all fjärrvärme och fjärrkyla med Natur
skyddsföreningens Bra Miljöval.

Ny fjärrkyleledning minskar
klimatpåverkan

Efterfrågan på fjärrkyla ökar för varje år.
Därför byggs nu en helt ny ledning för
fjärrkyla genom staden, från Sundby
bergsverket vid Golfängarna till Haga
lund.
Fjärrkylan är effektiv och miljösmart.
Det går åt mindre energi att producera
kyla centralt och den skapar bra inom
husklimat på kontor, köpcentrum och
sjukhus.

Energisnålare belysning

Förutom att den energi som används ska
vara så miljövänlig som möjligt arbetar
också staden för att minska energiåt
gången. Det görs bland annat genom att
byta ut utomhusbelysning till ny energi
snålare och driftssäkrare armatur.
Det bidrar samtidigt till en tryggare
stadsmiljö för solnaborna. Under förra
året byttes cirka 200 kvicksilverarmaturer
till LED-armaturer i bland annat Bergs
hamra, Råsunda, Hagalund och Huvud
sta. Det arbetet fortsätter i flera stadsdelar
under 2016. ●

Satsning på undervisning och barns utveckling
Under våren utsågs åtta förskol
lärare till ”förste förskollärare”
och intresset för tjänsterna har
varit stort. Uppdraget handlar
om att utveckla undervisningen
i Solna stads förskolor och är
också en satsning på barnens
utveckling.

Vid sidan av sin ordinarie tjänst ska
förste förskollärare vara en förebild
för sina medarbetare och vara uppda
terade på aktuell forskning om arbete
i förskolan. Särskilt fokus ska ligga på
språkutveckling.
– Jag tror att tillsättandet av förste
förskollärare kommer att öka yrkets
attraktionskraft, hjälpa både Solna stad

och de fristående alternativen att behålla
duktig personal och öka kvaliteten i våra
verksamheter, säger Katarina Påhlman,
biträdande förvaltningschef på stadens
barn- och utbildningsförvaltning.
Förste förskolläraren ska också driva
det pedagogiska utvecklingsarbetet på
förskolan, bland annat genom att hålla i
utbildning för andra pedagoger.

Förste förskollärare

Gemensamt för de åtta som nu har blivit
utnämnda till förste förskollärare är
att de är legitimerade, har arbetat som
förskollärare i minst fyra år och är duk
tiga på att undervisa och stödja barns
utveckling. ●

Foto: Casper Hedberg

Sommar i Solna
Under sommarlovet finns det
mycket att göra i Solna. Sommarlovs
lediga kan besöka parker, friluftsbad, fri
tids- och idrottsanläggningar, bibliotek
med mera. Dessutom erbjuder staden
en mängd arrangemang och aktiviteter
i samarbete med solnaföreningar och
andra aktörer.
Dans, skytte, läsning, teater, kamp
sport, gymnastik, konståkning, djursköt
sel, skrivande och teckning är några av
aktiviteterna i årets sommarlovsprogram.
De flesta aktiviteterna är helt avgiftsfria.

Bad och bibliotek

Biblioteket i Solna Centrum håller öppet
hela sommaren och visar bio för yngre
barn ett antal torsdagar under lovet.
Med ”Sommarboken” uppmuntras unga
att läsa under lovet och prata om det
man läst.
Järvastaden är det charmiga Mulle
Meckbiblioteket i lekparken öppet sex

dagar i veckan, med ett utbud som foku
serar 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.

Öppna parker och
ungdomsverksamheter

Skytteholmsparken är öppen med
bemanning, café och annan service
hela sommaren. För yngre och äldre
tonåringar finns kvällsverksamheter
öppna lovets alla veckor, främst på Solna

Ungdomscafé, Frösunda Ungdomscafé
och Hagalundsparken, samt på Skytte
holmsparkens kvartersgård. Här erbjuds
också flera schemalagda aktiviteter under
sommaren.

Här kan du hämta
sommarprogrammet

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

● På gång
24 juni
Midsommarfirande. Överjärva gård
3 juli
Coldplay. Friends Arena
9 juli
Monsters of Rock
Friends Arena
17 juli
Premiär: Così fan tutte. Confidencen
24 juli
Athletic FC United-Trelleborgs FF (H)
Skytteholms IP
26 juli
Beyoncé. Friends Arena
3 augusti
FC Barcelona-Leicester City
Friends Arena
6 augusti
Premiär: Sommarmysterierna
Augustendalsteatern
8 augusti
AIK-Hammarby (D) Skytteholms IP
9 augusti
Premiär: Fnurra på tråden
Augustendalsteatern
21 augusti
Athletic FC United-Dalkurd
Skytteholms IP
27 augusti
Utomhusbio. Spegeldammsparken,
Järvastaden
28 augusti
Igelbäckens dag. Överjärva gård
6 september
VM-kval Sverige-Holland
Friends Arena
24 september
Stockholm FIM Speedway Grand Prix
Friends Arena
10 oktober
VM-kval: Sverige-Bulgarien
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

Du har väl inte missat att vi nu även
finns på instagram. Här kan du följa
medarbetare i deras vardag:
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