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En intensiv höst har dragit igång och
det är många spännande frågor som
står på dagordningen. Det handlar
bland annat om bostadsbyggande,
utbyggnad av tunnelbanan, digitalisering av skolan och trygghetsarbete.
För mig är det oerhört viktigt att alla
solnabor ska känna sig trygga. Vi har
förstärkt samarbetet med polisen för
att gemensamt hitta effektiva åtgärder
för att öka tryggheten i staden. Staden
genomför också en trygghetsinventering, som kommer att presenteras
under hösten, och som kommer att
ligga till grund för ytterligare trygghetsinsatser från stadens sida.
Vi arbetar också vidare med utbyggnaden av tunnelbanan. Precis före
sommaren avslutades det optimerings
arbete, som har bedrivits för att
hitta kostnadseffektiva lösningar för
utbyggnaden av den nya gula tunnelbanelinjen till Arenastaden. Resultat av
arbetet för Solnas del är att gula linjen
förlängs söderut på gröna linjens spår.
Det kommer att underlätta för solnabor
som ska resa till T-centralen eller vidare
söderut. Dessutom får station Arena
staden ett nytt läge, vilket skapar förutsättningar för en spännande utveckling
av Hagalund.
Hösten kommer att fortsätta i infrastrukturens tecken. Min förhoppning
är att vi ska kunna hitta en uppgörelse
med staten och landstinget inom
Sverigeförhandlingen, som också
möjliggör en ny tunnelbanestation i
Hagalunds arbetsplatsområde. Det
är ett givet sätt att dra nytta av den
nya tunnelbanelinjen och möjliggöra
fler nya bostäder. Vi kommer också
att arbeta vidare med planeringen
för Mälarbanan och utredningen av
Huvudstaleden i tunnel.
Det är viktigt att Solna växer på
ett hållbart sätt. Vi har beslutat om att
bilda Sveriges andra grundvattenråd,
ett råd som ska skydda grundvattnet i
Norra Stockholmsåsen, och om att bli
medlem i Sveriges Ekokommuner. Vi
arbetar också med att utreda förutsättningarna för ett naturreservat runt
Råstasjön.

Trevlig läsning!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Startskott för en tredje ishall

Byggandet av en tredje ishall
på Ulriksdals idrottsplats har nu
dragit igång. Under senhösten
2017 ska den nya hallen stå klar.

Solna stad har ett rikt föreningsliv med
många framgångsrika idrottsklubbar.
Därför utvecklas nu Ulriksdals idrottsplats, så att stadens unga hockeyspelare,
konståkningsåkare och ringettspelare får
fler och bättre istider.
– Vi vill att fler barn- och ungdomar
ska kunna delta i idrotts-, fritids- och
kulturlivet. Vi har därför utvecklat
Ulriksdals idrottsplats till ett centrum
för isidrott. På platsen idag finns två

”

Rikt föreningsliv på
Ulriksdals IP

På Ulriksdals IP finns ett rikt föreningsliv. Här har AIK hockey sitt damlag och
sin ungdomsverksamhet. Även Solna
sportklubb har ishockey och Ulriksdals sportklubb ringette. Det finns två
konståkningsklubbar – Solna konståkning och Skating & Dance Academy.
Dessutom används idrottsplatsen för

allmänhetens åkning och av Solna
gymnasium.
– Den nya ishallen har gett oss
förutsättningar att sätta igång en ny
NIU-utbildning (Nationell Idrotts
Utbildning), säger Dan Sundblad, rektor
på Solna gymnasium.
– Till hösten räknar vi med att starta
med konståkning för de elever som vill
kombinera skola och idrott, avslutar Dan.
Ishallarna används året runt. Det
är därför viktigt att den nya ishallen
uppfyller högt ställda krav på energi
effektivitet och att den tekniskt integreras med de två befintliga ishallarna. ●

Till hösten räknar
vi med att starta
med konståkning
för de elever som
vill kombinera
skola och idrott

Företagen rankar Solna främst
– för nionde året i rad
Solna rankas återigen som
Sveriges mest företagsvänliga kommun. Det visar Svenskt Näringslivs
årliga ranking av företagsklimatet i
landets kommuner.
– Vi är oerhört glada över den här
utmärkelsen för nionde året i rad!
Vi har genomfört ett målmedvetet
arbete för att öka dialogen med företagen och möta de behov som finns
för att förbättra tillståndsprocessen.
Vi vet även att företagen uppfattar att
infrastrukturen i staden har förbätt-
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ishallar från 1997 och 2010 och dessa
kompletteras nu med en tredje ishall
för att kunna erbjuda fler och bättre
träningstider, säger Kennet Siverling,
ansvarig för stadens idrottsanläggningar.

rats, säger Åsa Bergström, näringslivschef
i Solna.
Solna rankas högt i näringslivsrankingen när det gäller företagares uppfattningar om att starta, driva och utveckla
företag i staden.
– Solnas invånare, både gamla och
nya, är företagsamma och vågar satsa på
att förverkliga sina idéer. Sedan 2015
har företagandet i Solna ökat med 15
procent, vilket är fantastiskt bra, säger
Åsa Bergström. Det visar att Solna inte
bara är en attraktiv plats för stora företag

utan även en plats för nyföretagare
och småföretagare.
Svenskt Näringsliv bygger
rankingen på faktorer som andelen
sysselsatta, andelen nya företag och
hur företagsamma människor är i
kommunen. ●

vägen planeras för lokaler för exempelvis
butiker och caféer.
– De nya kvarteren kommer att göra
mycket för att skapa stadskänsla i
Solnas centrala delar, säger stadsarkitekt
Ann-Christine Källeskog.
Projektet innebär även en överenskommelse med fastighetsägaren UnibailRodamco om att medfinansiera den nya
tunnelbanelinjen till Hagastaden och
Arenastaden med 50 miljoner kronor.

Nya bostäder på flera håll

Kommunstyrelsen tog den 20 juni beslut
om ett flertal andra exploateringsprojekt
som innebär nya bostäder i Solna:
• Arenastaden – inom kvarteren Farao
och Uarda kan uppemot 700 lägenheter
komma att byggas framöver.
Visionsbild: Rippelino Arkitekter

Solnavägen blir stadsgata
med fler nya bostäder
I höst startar arbetet på allvar med att göra Solnavägen till en attraktiv
stadsgata. Första steget blir att omvandla parkeringsdäcket framför
Solna centrum till nya stadskvarter.
Det beslutade kommunstyrelsen i juni
genom att godkänna en principöverens
kommelse med fastighetsägaren

Solna stad ny
medlem i
Ekokommuner
Solna stad har efter ansökan, beviljats
medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Föreningen Sveriges Ekokommuner
är en frivillig samarbetsorganisation för
kommuner, landsting och regioner för
hantering av gemensamma strategiska
frågor för en långsiktig hållbar utveckling.
– Medlemskapet stärker vårt miljö
arbete och kommer att bidra till att
uppfylla visionen om en hållbar stadsutveckling, effektiv resursanvändning
och en god livsmiljö för solnaborna,
säger Karolina Ernarp, biträdande
förvaltningschef på miljö- och byggnads
förvaltningen. ●

Unibail-Rodamco och att ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planeringsarbetet. De 300 nya lägenheterna

Årets unga
affärsidé
Nu drar tävlingen om årets unga
affärsidé igång. Tävlingen är öppen för
alla i ålder 17–25 år, som bor i Solna
eller ha en unik affärsidé, som kan
komma Solna och solnaborna till godo.
Det går att tävla enskilt såväl som i
grupp. Vinnaren utses av en jury och
koras på Solna stads frukostbricka för
företagare den 1 december 2016. ●
› Sök senast 30 oktober
› Mer information finns på
solna.se/aretsunga

Sol och rörelse
på Idrottens dag
i Hagaparken
Omkring 15 000 besökare tog del av
utbudet under Idrottens dag. Nästan
1 500 av dessa var barn i olika åldrar
som deltog i Prins Daniels lopp, vilket är
rekord i antal deltagare. I år erbjöd också
rekordmånga föreningar och förbund
besökarna att prova på deras idrotter. ●

kommer att byggas ovanpå parkeringsdäcket och de två befintliga parkeringsvåningarna blir kvar. För att möta det
ökande behovet av stora lägenheter i
staden kommer cirka en fjärdedel av
lägenheterna att vara fyra rum och kök
eller större. I gatunivå utmed Solna

Lövstädning
Hösten är här, löven faller från träden
och staden står redo att ta upp löven
på gatorna. Blöta löv kan orsaka hala
gång- och cykelbanor och skapa problem
på stadens bilvägar. Lövstädning utförs
kontinuerligt i samband med att gatan
har servicedag och fram till att vinterunderhållet tar vid. Om du har bil kan du
hjälpa till genom att respektera servicedagarna, så att städfordonen kommer
fram ordentligt. Tänk gärna också på att
ta bort annat som kan vara i vägen som
parkerade cyklar. Tack för din hjälp! ●

• Bergshamra – i centrum planeras för
nya trygghetsboenden för äldre med
totalt 60 hyresrätter.
• Arenastaden/Frösunda – intill
Ballongberget kommer ICA:s nya
huvudkontor att byggas i kvarteret
Signalen 3.
• Huvudsta – utmed Armégatan 
– planeras för ett nytt stadskvarter med
cirka 110 lägenheter, varav tio LSS-
bostäder och en förskola.
Mellan Järva krog och nya Ulriksdal
– här planeras för en ny stadsdel med
cirka 300 bostäder och en ny förskola i
kvarteret Startboxen 3. ●

Mobil återvinningscentral
rullar vidare
Sedan i februari har Solna stad
tillsammans med SÖRAB en mobil
återvinningscentral som varannan måndag besöker Huvudsta, Hagalund eller
Bergshamra. Där kan solnaborna bli av
med sitt grovavfall och farliga avfall på
ett miljöriktigt sätt. Projektet har varit
framgångsrikt och kommer att fortsätta
under 2017. ●
› Läs mer på solna.se/mavc
Måndag
31 oktober

Oscarsrogatan 15–17
Huvudsta

Måndag
14 november

Hagalundsgatan 38
Hagalund

Måndag
28 november

Björnstigen 42
Bergshamra

Måndag
12 december

Oscarsrogatan 15–17
Huvudsta

Gula linjen – hela vägen
från Arenastaden till söderort
I början av sommaren beslutades det att gula linjen ska gå
hela vägen från Arenastaden, via Odenplan, till söderort.
Det kommer att underlätta för resenärer till T-centralen,
som därmed slipper att byta linje vid Odenplan. Dessutom
kom besked om nytt läge för t-banestationen i Arenastaden.
Den 21 juni 2016 stod det klart att den gula tunnelbanelinjen inte
kommer att vända vid Odenplan. Istället blir det möjligt att resa hela
vägen från Arenastaden, via Odenplan, vidare till söderort (Farsta och/
eller Skarpnäck) på gröna linjens spår. Det underlättar för resenärer från
Arenastaden till T-centralen, som slipper byta tunnelbana vid Odenplan.
En annan förändring är att den gula linjens station i Arenastaden
får ett nytt läge. Stationen flyttas västerut och hamnar närmare ytan
och biljetthallarna byggs ovan mark. Stationens norra entré hamnar
vid Dalvägen och den södra entrén i norra Hagalund, med god närhet
till tvärbanan.
Vad gäller gula linjens andra station, Hagastaden, får den en sydlig
entré vid Torsplan och tre nordliga entréer; en i nya sjukhusets entré,
en vid Hagaplan och en mot Karolinska Institutet.
Förändringarna kommer att presenteras mer i detalj under hösten,
ett kompletterade samråd genomförs 26 oktober – 15 november 2016.
Efter samrådet färdigställs järnvägsplanen, som ska ställas ut för
granskning innan den lämnas till Trafikverket för fastställelse.
Byggstart beräknas till 2018 och byggtiden för utbyggnad av tunnelbanan till Arenastaden beräknas vara cirka sex år. ●
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Solna topplacerade när kommuners
avtalsuppföljning rankas
För femte året har LO-distriktet i
Stockholms län granskat vilka rutiner
som kommunerna har för att kontrollera
leverantörer som de köper varor och
tjänster av. Solna stad har klättrat stadigt
uppåt i listan och är nu tvåa.
Jenny Birkestad, avdelningschef på
stadsledningsförvaltningen och förvaltningschef för tekniska förvaltningen, är
glad över Solnas resultat i rankingen.
– Jag har sedan 2013 haft förmånen att vara övergripande ansvarig
för ledning och styrning av stadens
upphandlings- och avtalsuppföljning.
Rankingen om att Solna toppar listan
på vilka kommuner som är bäst på
avtalsuppföljning är ett kvitto på att vårt
intensiva utvecklingsarbete gett önskat
resultat. En bra uppföljning leder till
god kvalitet som att våra papperskorgar
blir tömda, snön skottas och att det är
fint i parkerna.
Johan Wennborg, upphandlings- och
inköpschef i Solna stad och Kiarash

 affashpour, stabschef på tekniska
K
förvaltningen, lyfter också fram medarbetarnas roll för det goda resultatet.
– Det är roligt att Solna kommer
högt upp i rankingen. Medarbetare i
staden som aktivt jobbar med avtals
uppföljning tycker jag ska ta åt sig äran
av det positiva resultatet. Det är nu
viktigt att vi verkligen fortsätter att följa
upp våra viktigaste avtal och leverantörer, säger Johan Wennborg.
– På tekniska förvaltningen har vi
de senaste två åren arbetat hårt med att
stärka både upphandlings- och avtals
uppföljningsarbetet genom ny organisation, förändrade arbetssätt och utvecklad
kompetens. Att vårt arbete gör skillnad
märks bland annat genom färre felanmälningar från solnaborna, säger Kiarash
Kaffashpour.

20 av länets 26 kommuner har besvarat
enkäten. Fokus för rankingen ligger på
kommunernas uppföljning, men även
krav på kollektivavtalslikande villkor och

sociala krav granskas. Högst upp ligger
Järfälla, som är bäst för tredje året i rad,
följt av Solna och Sundbyberg. ●

Om rankingen

Granskningen bygger på en enkät till
upphandlingschefer eller motsvarande.

Från vänster: Johan Wennborg, Jenny Birkestad och Kiarash Kaffashpour.
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Nybildat grundvattenråd säkrar
regionens dricksvatten

Servicedagar varannan
vecka på stadens gator
Nu införs servicedagar varannan vecka på stadens gator. Det
leder till bättre och effektivare
städning och det blir enklare
att hitta annan parkering då de
nya servicetiderna är uppdelade
i kortare pass. Omskyltningen
beräknas vara klar under 2016.

Vad är en servicedag?

Servicedagar finns för att staden enkelt
ska kunna underhålla gatorna. Det kan
handla om att rensa brunnar, byta belys-

ning, städa och snöröja. Ofta städas eller
utförs arbete på gatan vid servicedag,
dock inte alltid. För att kunna planera
och utföra alla arbeten råder parkeringsförbud under de tider som framgår av
skyltningen på gatan.

Varför ändras stadens
servicedagar?

Tidigare har det varit många som parkerat fel av misstag. När bilar står i vägen
för städning eller bortforsling av snö från
gatan har det tidigare behövt gå ytterligare en hel månad innan en ny chans ges

till städning. Med de nya servicetiderna
blir det också enklare att hitta annan
parkering då de är uppdelade i kortare
pass, 3–4 timmar, och inte gäller på alla
gator samtidigt i ett område.
Omskyltningen av stadens gator
beräknas vara genomförd under 2016.
Inga parkeringsböter delas ut efter första
servicetillfället med ny skyltning. Istället
sätts ett informationsblad på bilrutan
om att förändringen nu har genomförts.
En utvärdering av det nya systemet görs
under 2017. ●

utmaningar som finns. Det kan handla
om huruvida man upplever problem
med exempelvis nedskräpning, skade
görelse eller fortkörning.
– Resultatet av trygghetsinventeringen analyseras just nu och kommer
att ligga till grund för planeringen av
insatser under nästa år, säger Carolina
Pettersson, ansvarig tjänsteman för Solna
stads Trygghetsråd.

Digital trygghetsvandring
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En tryggare stad

Solna stad gör under 2016 flera satsningar på att göra staden tryggare.
Under hösten genomförs en trygghetsinventering, som ska ligga till
grund för trygghetsåtgärder, och ett nytt verktyg – digital trygghetsvandring – testas i trygghetsarbetet.

Trygghetsinventering

Staden genomför under hösten tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige
en omfattande trygghetsinventering i

Solna. I en enkätundersökning, som har
skickas ut till 2 700 solnabor, får solna
borna svara på hur trygg man känner sig
i sitt närområde, och vilka trygghets-

Ett annat verktyg för att få djupare
kunskap om vilka insatser som staden
kan göra för att se vilka förbättringar
som kan göras i stadsmiljön är att göra
så kallade trygghetsvandringar. Solna
stad har under många år genomfört
dessa vandringar och nu har en digital
variant testats där staden tagit hjälp av
solnaborna.
– Vi tycker att det är viktigt att pröva
nya sätt för att förbättra stadsmiljön. Med
solnabornas ögon och fötter kan vi få in
tips på förbättringar i alla stadens skrymslen och vrår, säger Andreas Evestedt,
solnas stadsmiljöchef.
Mellan den 12 september och 12
oktober tog staden emot bilder, kartmarkeringar och förslag på saker som kan förbättras i stadsmiljön utifrån ett trygghetsperspektiv. Det kan till exempel handla
om att förbättra belysningen, klippa ner
stora buskage eller förtydliga markeringen
av cykelbanor och gångbanor. ●

Solna är med och bildar ett grundvattenråd för Norra Stockholmsåsen.
Syftet med grundvattenrådet är att
värna och skydda grundvattnet i åsen
för framtiden.
Grundvattnet är det vatten som i så
stor utsträckning som möjligt används
för dricksvattenförsörjning. Grundvattenrådet bildas av kommunerna
Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna
och Solna, samt kommunalförbundet
Norrvatten. Rådet ska verka för kunskapsutbyte och gemensam utveckling
för åsens bästa. ●

Resultat från
brukarundersökningen
i skolan

Solna stad genomför varje år en
brukarundersökning som syftar till att
utveckla den pedagogiska verksamheten. Resultaten används även för att
underlätta valet av förskola och skola.
Årets brukarundersökning visar att
över 90 procent av vårdnadshavare i
förskolan tycker att barnen är trygga
och bemöts respektfullt.
– Att barn och elever är trygga är
en god förutsättning för lärande, säger
Anne Rönnberg chef för barn- och
utbildningsförvaltningen. Läs mer om
resultatet på solna.se. ●

Järvastaden växer med
200 nya radhus
I norra Solna pågår utvecklingen
av Järvastaden till en ny attraktiv
stadsdel. I början av hösten godkände
kommunfullmäktige utbyggnaden av
ytterligare en etapp av stadsdelen.
Etappen innehåller 200 nya radhus, en skogslekplats i anslutning till
den nya skolan i Järvastaden och ett
utegym. Dessutom kommer området
vid Bagartorps centrum/Ulriksdals
pendeltågsstation att rustas upp
och bullerdämpande skärmar mot
Ostkustbanan att sättas upp. Järva
staden utvecklas av Järvastaden AB i
samarbete med Solna stad. ●
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Trappan på plats
till Hagalund

Öppna förskolan i nya
lokaler i Hagalund
Råsunda öppna förskola har fått
nya lokaler i Hagalund.
Barbro Swärd, som arbetar som
förskolärare på öppna förskolan och har
arbetat på Solnas öppna förskolor i
33 år, betonar vikten av öppna förskolans arbete.
– Här får föräldrar möjlighet att
umgås med andra vuxna och få stöd i

föräldraskapet. Dessutom anordnar vi
olika aktiviteter som barn i olika åldrar
kan uppskatta.
Öppna förskolan på Hagalundsgatan
26 välkomnar föräldrar och barn från
klockan 9 varje vardag. Det är sångstund
varje dag klockan 10.30 och måndag –
torsdag är det även sångstund klockan
13.30. ●
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I det pågående utvecklingsarbetet för
Hagalund ingår att genomföra förbättringar av stadsmiljön. Ett exempel på det
är den nya trappa som staden nu byggt
mellan Hagalund och Solna station. Den
skapar en genare och bättre väg till och
från bland annat tvärbana och pendeltåg.

För att fånga upp andra synpunkter
och tankar på vad som kan utvecklas i
Hagalund fanns stadens medarbetare
på plats på Hagalundsdagen i slutet av
augusti för att prata med boende och
verksamma i området. Mer om det kan
du läsa på solna.se/hagalund. ●

Fjäril vingad syns i Bergshamra

Ny plan ska
göra Solna
grönare
I juni 2016 antog kommun
styrelsen Solnas nya grönplan – Hela Solnas landskap.
Grönplanen lägger grunden
för hur Solnas gröna offentliga
miljöer ska utvecklas för att
Solna ska växa och utvecklas
hållbart för alla solnabor.
En grönplan är en fördjupning
av översiktsplanen och ett planeringsunderlag vid fysisk planering.
Grönplanen ska också användas som
ett underlag för drift och utveckling
av park och natur. Grönplanen är ett
tvådelat dokument och innehåller
dels ett övergripande program med
mål och strategier, dels ett avsnitt
med stadsdelsgrönplaner för respektive stadsdel. Grönplanen fokuserar
enbart på mark som Solna stad äger,
och inte på privat
eller så kallad
kvartersmark. ●
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För att möta behovet av spännande, trygga och tillgängliga platser att
leka på, byggs under hösten en helt ny lekplats i södra Bergshamra.
Platsen för den nya lekplatsen blir vid Bergshamra allé, mellan fårhagen
och kullarna, söder om allén. Byggnationen av den nya lekplatsen startade i augusti och beräknas vara klar under hösten.
I maj kunde ”nya” Bergshamra torg invigas efter att ha upprustats med utgångspunkt från de önskemål som framkom
i dialoger med de boende. Önskemålen
handlade om att skapa ett grönare och
trevligare torg med platser för möten och
lek, vilket nu torget erbjuder boende och
besökare i området.

Ytterligare en satsning för stadsdelen
Bergshamra är byggnationen av en helt
ny lekplats i området. Efter planering
och webbdialog med berghamraborna
påbörjades byggandet av en lekplats
med en unik närhet till natur och grön
områden.

– Solna stad arbetar på bred front med
utvecklingen av Bergshamra. I maj
invigdes det nya torget och centrum har
nu fått ett rejält lyft. Den nya lekplatsen
är nästa steg i utvecklingsarbetet, säger
Bo Bergman, samordnare för utvecklingen av Bergshamra i Solna stad.
Lekplatsen blir ett spännande och
välkommet tillskott i södra Bergshamra
och kommer förhoppningsvis att glädja
barnen och uppmuntra till kreativ lek.
Lekplatsen kommer att vara lekvänlig
för barn i åldrarna 0–12 år med tonvikt
mot de övre åldrarna.
– Den nya lekplatsen tar utgångspunkt i temat ”Fjärilens livscykel”.
Med ett rum för varje utvecklingsstadium; ägg, larv, puppa och fjäril.
Lekplatsen fylls med gungdjur, gunga,
volträcken, klätterlek och rutschbana,
säger Nils Forsberg, stadsträdgårdsmästare på tekniska förvaltningen.

En tryggare och snyggare
plats

Området är idag till stor del övervuxet
med sly, vilket kommer att röjas bort
för att skapa en snyggare och tryggare
plats. Större träd sparas och blir en del
av den nya lekplatsen. Platsen kommer
också att få bättre belysning, nya parkmöbler och nya planteringar av bland
annat träd, buskar och perenner. ●

SIDA UPP

Så ska eleverna utveckla
språket i skolan
Solna stads kommunala skolor gör satsningar på språkutvecklande
metoder i undervisningen. Språkutvecklande undervisning ger eleverna
bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.
Lärarna har från höstterminen 2015
deltagit i läslyftet, som är en nationell
satsning för att utveckla läsundervisningen i grundskolan. För att eleverna
ska ha möjlighet att förstå och fördjupa
kunskaperna inom ett ämne behöver
lärarna lära ut lässtrategier inom sitt
ämnesområde.
– En varierad språkutvecklande
undervisning i alla ämnen är en god förutsättning för att eleverna ska utvecklas,
säger Anne Rönnberg, chef på barn- och
utbildningsförvaltningen. När lärarna
har ett medvetet fokus på begrepp och
ord inom ämnet eller ger eleverna möjlighet att redovisa uppgifter skriftligt och
muntligt, gynnar det elevernas inlärning.

Utbildningen har bland annat lett till
att skolor arrangerar bokprat. Det kan
handla om en speciell genre, författare
eller kopplas till ett aktuellt ämne.
Ambitionen är att samtalen ska leda till
fördjupad kunskap och ökat intresse för
läsning.
För att ge lärarna ytterligare möjlighet att fördjupa sina kunskaper anordnade Solna stad en heldagsföreläsning
om språkutvecklande arbete med Jesper
Ersgård, författare, lärare och utbildare.
Dagen innebar att lärarna, utöver teore
tiska kunskaper, fick lära sig konkreta
metoder för språkutveckling att använda
i klassrummet. ●
Foto: Casper Hedberg

Bergshamraskolan

– digital teknik och entreprenörskap i en kreativ miljö
I syfte att skapa en attraktivare skola och förbättra förutsättningarna
för elevernas inlärning gör staden flera insatser i Solnas skolor. I Bergshamraskolan görs satsningar på digital teknik, entreprenörskap och
skapande skola så att eleverna ska få den bästa möjliga undervisningen
i en kreativ skolmiljö.

Nystart för skolbiblioteket

Med hjälp av personal från Solnas
stadsbibliotek och bibliotekarien från
Ulriksdalsskolan påbörjades redan förra
året en genomgång och gallring av skolbibliotekets befintliga böcker. Biblioteket kommer fortsätta utvecklas bland
annat genom inköp av nya medier och
böcker på svenska och andra språk. Det
blir ett stöd för skolans övergripande
arbete med språkutveckling inom alla
ämnesområden.

Nya sätt att skapa blir nya
sätt att lära

Foto: Solna stad

Konstnären Ester Svensson Ali i process att installera konstverket i Bergshamraskolan.

Digitalisering och
entreprenörskap

I Solna stads förskolor och skolor pågår
ett betydande digitaliseringsarbete.
Bergshamraskolan är en del av arbetet
och under hösten får lärarna på skolan
fortbildning i hur de kan arbeta med
digitalisering och entreprenörskap.
Föreläsningarna utgår från den senaste
forskningen som bland annat beskriver teknologier som har inflytande på
lärande och undervisning.
Eleverna i årskurs 7– 9 ska få möjlig-

het att välja entreprenörskap på elevens
val. De kommer kunna fördjupa sig i
ett ämne eller en idé som de är intresserade av att utveckla. Genom arbete med
entreprenörskap ska elevernas inne
boende nyfikenhet, initiativförmåga och
självförtroende lyftas fram och förstärkas.
– Det handlar om att väcka elevernas
nyfikenhet och låta dem skapa något
hela vägen från ax till limpa, förklarar
Sofia Nybom, som är utvecklingsledare
för skolan på barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.

Tillsammans med konstnären Ester
Svensson Ali och elever, får skolan ny
konst. Konstprojektet är en del av skolans
pedagogiska och skapande arbete och kan
bidra till att fördjupa elevernas förståelse
för konst. Genom att arbeta på nya sätt
bidrar projektet även till att sätta igång
elevernas tankar och processer, vilket kan
medverka till ett ökat lärande.
Bergshamraskolans goda samarbete
med Solna kulturskola bidrar till ett
utökat kulturutbud och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i området.
Under hösten har kulturskolan ökat
utbudet av kurser, bland annat inom
streetdance, film samt bild- och media.
– Satsningarna ger Bergshamraskolan
möjlighet att hitta nya arbetssätt som
förändrar undervisningen, synliggör
lärandet och ger en ökad variation,
berättar Anne Rönnberg, chef på barnoch utbildningsförvaltningen. ●

Dina svar gör
staden bättre!
Solna stad genomför nu årets
medborgarundersökning och 1 200
statistiskt utvalda solnabor har fått
enkäten från Statistiska centralbyrån
(SCB) hem i brevlådan. Har du
fortfarande inte svarat, gör gärna det!
För att kunna bli ännu bättre vill vi
veta vad du tycker om bland annat
skola, äldreomsorg, gator och parker.
Fick du inte enkäten i brevlådan
är du välkommen att lämna dina
synpunkter genom att ringa stadens
kontaktcenter på 08-746 10 00 eller
gå in på solna.se/synpunkter. ●

Din insats
behövs!
Staden söker fler värdfamiljer,
särskilt förordnade vårdnadshavare,
familjehem och jourhem för ensamkommande flyktingbarn. Du kan läsa
mer om vad de olika rollerna innebär
och vad som skulle kunna passa dig
eller din familj, på solna.se/ensamkommande.
Din insats är ovärderlig för
integrationen och ger ett stöd till
människor med litet socialt nätverk
och små kunskaper om det svenska
samhället. ●

Höst i Solna

● På gång
18 okt – 19 dec
20 oktober
I gitarrens universum: Celia Linde
Biblioteket Solna C

”Poeter som sjunger höstlövens lov måtte inte ha några takrännor”,
har någon skaldat en gång. Varje årstid har dock sin charm, och
hösten i Solna har minsann en del ljusglimtar att erbjuda. Häng med
i kalendariet på solna.se, och missa inte helgtipset som kommer
varje fredag både på solna.se och på Solna stads Facebooksida.

Ljusfest runt
Brunnsviken

Foto: Solna stad

Stadens
trevliga
motionsspår
I Solna finns många trevliga motionsspår för den som vill ge sig ut på en
löptur. Den 12 kilometer långa stigen
runt Brunnsviken är en favorit hos många
motionärer. För de som inte vill springa
fullt så långt finns det ett motionsspår i
Bergshamra på 2 kilometer, som utgår
ifrån Bergshamra IP. En annan sträcka är
den runt Råstasjön på 2 kilometer och
lägger man till Lötsjön i Sundbyberg blir
sträckan 5 kilometer (dessa är även markerade som Hälsans stig). Två utomhusgym
finns också i anslutning till motionsspåren;
ett nedanför Solna TennisCenter på Råsta
strandväg och ett bakom tennisbanorna
på Bergshamra IP. ●

Söndag 6 november lyser Brunns
vikens stränder åter upp av fladdrande
facklor, sprakande brasor och kulturhändelser. Fackeltåg avgår från olika ställen
runt Brunnsviken, hundratals körsångare
deltar och besökarna inbjuds att själva
bidra till stämningen med både sång och
facklor.
Ljusfesten har blivit en efterlängtad
årlig ljuspunkt i kalendern, som kommer
tillbaka när höstmörkret har lagt sig på
allvar och solnaborna behöver det som
mest. I en annars mörk årstid förmedlar Ljusfesten glädje och värme, samt
uppmärksammar oss på de rika naturoch kulturmiljöerna runt Brunnsvikens
vatten.●

Foto: Johan Sjîlander

23 oktober
AIK – MODO (D). Ulriksdals IP
28 – 30 oktober
Awakening Europe. Friends Arena

Parkprat i
Hagaparken
för Solnas
högstadieelever
Med start under höstterminen
erbjuds Solnas högstadieelever ett
nytt kulturprogram – Parkprat – med
Nationalstadsparken som arena. Tanken
är att lyfta fram vad unga ser och vill
berätta om Nationalstadsparkens konst,
arkitektur, natur och historia. Projektet
ska bland annat resultera i en audioguide
med ett tydligt ungdoms- och integrationsperspektiv.
Parkprat är en utveckling av den
pedagogik som staden bedriver för att
uppmärksamma och levandegöra Solnas
kulturmiljöer. En viktig del av projektet
är samarbetet mellan Solna stad och
stiftelsen Wanås Konst. Wanås Konst har
tidigare utvecklat metoden Konstprat,
där ungdomar tagit aktiv del genom
bildanalys och språkutveckling.
Utvecklingsprojektet pågår under
tre år. Förutom Wanås Konst är också
Olle Olsson Hagalund-muséet, Frescati
Utbildning och Cykelköket Solna med i
projektet. ●

29 oktober
Athletic FC United – Åtvidabergs FF
(H). Skytteholms IP
30 oktober
Höstkonsert med Solna Brass
Råsunda kyrka
31 oktober
Författarträff: Susanna Alakoski
Solna Folkets Hus
31 okt – 4 nov
Höstlovsaktiviteter
solna.se/hostlov
5 november
AIK – IK Sirius FK (D). Skytteholms IP
6 november
Ljusfesten. Brunnsviken
6 november
AIK – Kalmar FF (H). Friends Arena
12 november
Monster Jam. Friends Arena
16 november
AIK – IBK Dalen (H). Solnahallen
17 november
KI-föreläsning, Petra Lundström
Biblioteket Solna C
19 november
Kulturlördag med minibokmässa
Biblioteket Solna C
24 – 27 november
Sweden International Horse Show
Friends Arena
1 – 2 december
Julkalabalik med Solna kulturskola
Solna Gymnasium
4 december
Barnens julmarknad
Jaktvillan, Järvastaden
6 december
Finlands självständighetsdag
Biblioteket Solna C
7 december
Vintergalan 2016. Friends Arena
10 december
Rockklassiker Live. Friends Arena
11 december
Ricoh HK – Redbergslid IK (H)
Solnahallen
13 december
Luciatåg med Solna kulturskola
Solna centrum (hotelltrappan och
biblioteket)
● 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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