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Vård och omsorg för äldre: 25 kr

Grundskola, fritidshem & särskola: 23 kr

Förskola, öppen förskola & ped. Omsorg: 19 kr

Individ- och familjeomsorg: 9 kr

Gymnasieskola & gymnasiesärskola: 5 kr

Vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning: 8 kr

Gator, parker och stadsbyggnad: 1 kr

Fritids- och idrottsanläggningar samt fritidsverksamhet: 4 kr

Bibliotek, kulturskola och övrig kulturverksamhet: 2 kr

Politisk verksamhet och revision: 2 kr

Miljö, hälsa och räddningstjänst: 2 kr

Vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare: 1 kr

Integration och arbetsmarknadsåtgärder: 1 kr

Foto: Ingemar Edfalk

 KRÖNIKA

Nu står julen för dörren och vi kan 
blicka tillbaka på ett händelserikt år i 
Solna. Efter flera års arbete står det 
klart att staden lämnar sitt ägande 
i Friends Arena. Det är mycket 
glädjande. Det är ingen kommunal 
 uppgift att driva eller äga arenor, 
utan det ska kommersiella aktörer 
göra. Vi har varit med i starten för 
att få till utvecklingen av Arenasta-
den med tiotusentals nya jobb, ny 
tunnelbana och nya bostäder, men 
nu är det dags att lämna arenan. Vår 
roll blir nu att fokusera på fortsatt 
utveckling av Arenastaden, ett av 
 Sveriges främsta tillväxtområden.

I övrigt har det gångna året på 
olika sätt präglats av att staden 
utvecklas. Det gäller inte minst inom 
skolans område. Under året har 
Järvastadsskolan börjat byggas och 
Parkskolan i Hagalund har byggts 
om för att kunna ta emot nya elever 
under 2017. Dessutom har staden 
beslutat att öppna en ny högstadie-
skola i kvarteret Lagern (före detta 
Råsunda fotbollsstadion). Det är 
alltså tre nya skolor på gång för att 
möta behovet av nya skolplatser. 
Solna växer också inom idrottens 
område. Förutom den nya ishallen, 
som håller på att byggas på Ulriks-
dals Idrottsplats, har staden under 
hösten fattat beslut om att bygga 
en ny simhall i direkt anslutning till 
Arenastaden. 

Under hösten har också stadens 
verksamhetsplan och budget för 
2017 arbetats fram. I budgeten ligger 
de politiska satsningarna på för-
skola, skola och stadsmiljö från 2016 
fast. Det görs också en ny satsning 
på tryggheten för Solnas äldre 
genom säkra mer tid i hemtjänsten, 
på trygg hetsåtgärder i stadsmiljön 
och på upprustning av lokaler för 
 förskola och skola. Dessutom satsas 
på Solna som cykelstad och på 
stadens miljö strategiska arbete. Det 
kommer således att finnas mycket 
att göra även under 2017.

God jul och gott nytt år!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Den 28 november beslutade kommunfullmäktige om Solna stads 
verksamhetsplan och budget för 2017. Förutom de resursförstärk
ningar som görs för att kompensera för befolkningsökning, löne
ökningar och inflation permanentas de politiska satsningarna från 
2016 och nya satsningar görs på äldre, stadsmiljö och lokaler. 
 Skatten förblir oförändrad.

Budget 2017

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.

Politiska prioriteringar 
I budgeten för 2017 ligger de politiska 
satsningarna från 2016 fast. Det handlar 

Solnaborna får ny simhall
Efter en tid med utredningar 
om olika lösningar för finansie-
ring och uppförande av en ny 
simhall, har staden nu beslutat 
att själv finansiera, bygga och 
äga den nya simhallen. Sim-
hallen kommer att byggas på 
Ulriksdals IP, bara ett stenkast 
från Arenastaden och alla de 
utmärkta kommunikationer 
som finns där.

Den nya simhallen kommer erbjuda 
simundervisning, motionssim, vatten 
gympa, babysim och rehab. Det 
kom  mer att finnas tio simbanor på 
25 meter, en undervisningsbassäng, en 
rehabbassäng med höj och sänkbar 
botten, en barnbassäng samt bastu och 
omklädningsrum.

Simhallen ska, enligt förslaget, byggas 
på Ulriksdals idrottsplats bredvid de tre 
ishallarna. Platsen ligger nära Arena
staden och på simhallen byggs kommer
siella lokaler, som kommer att bidra till 
finansieringen av simhallen.

Den gamla Vasalundshallen har under 
senare år genomgått en del upprustning 
och beräknas kunna fortsätta att använ
das fram till att den nya simhallen står 
klar. Om allt går enligt plan beräknas 
den nya hallen kunna öppnas under 
2019. ●

Foto: Heidi-Kristin Andersson

om satsningarna på att öka personaltät
heten i förskolan, på lärarna, läsförståelse 
och entreprenörskap i skolan samt på att 
förbättra stadsmiljön i Solna. Därutöver 
görs en ny satsning på tryggheten för 
Solnas äldre genom säkra mer tid i hem
tjänsten, på trygghetsåtgärder i stads
miljön och på upprustning av lokaler 
för förskola och skola. Det görs också en 
satsning på Solna som cykelstad och på 
stadens miljöstrategiska arbete. 

Nya uppdrag 
I budgeten läggs också ett antal särskilda 
uppdrag inom områdena en lärande 
stad, en trivsam stad, en trygg och säker 
stad samt en inkluderande stad. Upp
dragen handlar om att ta fram strategier 
för att förbättra kvaliteten i förskolan 
och måluppfyllelsen i skolan, samt att 
utarbeta en plan för säkra skolvägar och 
ökad trygghet och säkerhet i närmiljön 
vid Solnas skolor. Det läggs också 
uppdrag för att ta fram en utvecklings
plan för Bagartorp och området kring 
Enköpingsvägen, att starta ett utveck
lingsarbete för Överjärva Gård, driva 
utvecklingen av Bergshamra vidare och 
att genomföra åtgärder i  Solnas olika 
stadsdelar för att öka tryggheten och 
förbättra stadsmiljön. 

Oförändrad skatt
Förutom ekonomiska ramar för stadens 
verksamheter innehåller budgeten beslut 
om skattesatsen för 2016, vilken förblir 
oförändrad, 17,12 per skattekrona.  
 Stadens vision, de övergripande målen 
och nämndmålen ligger fast. Bakom 
budgeten står de fyra allians partierna: 
Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna. Budgeten stöd
des också vid behandlingen i kommun
fullmäktige av Bergshamrapartiet.

Läs mer om stadens verksamhetsplan 
och budget för 2017 på solna.se/
budget. ●

Den nya simhallen 
kommer erbjuda 
simundervisning, 
motionssim, vatten 
gympa, babysim 
och rehab

”

Vård och omsorg för äldre: 25%
Grundskola, fritidshem och särskola: 23% 
Förskola, öppen förskola och pedagogisk omsorg: 19%  
Individ- och familjeomsorg: 9% 
Gymnasieskola och gymnasiesärskola: 5%
Vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning: 8%
Gator, parker och stadsbyggnad: 1% 
Fritids- och idrottsanläggningar samt fritidsverksamhet: 4%
Bibliotek, kulturskola och övrig kulturverksamhet: 2%
Politisk/administrativ verksamhet och revision: 2% 
Miljö, hälsa och räddningstjänst: 2%
Vuxenutbildning inklusive svenska för invandrare: 1%
Integration och arbetsmarknadsåtgärder: 1%

Hit går dina skattepengar

Procentsatserna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt.

Satsningar på barn, äldre och stadsmiljö 



Solna stad lämnar 
ägandet i Friends Arena
Solna stad har träffat en överenskommelse med Fabege om att 
bolaget tar över stadens ägande i Friends Arena. Genom överens
kommelsen övertar Fabege stadens åtaganden i Arenabolagen och 
staden avslutar därmed sitt engagemang i Friends Arena.

Foto: Jörgen Wiklund

I takt med att staden växer ökar 
behovet av fler skolplatser. I kvar
teret där Råsundastadion tidigare 
låg och där ett nytt bostads  
område växer fram, slår en ny 
högstadieskola upp portarna 
2018. Skolan kommer kunna ta 
mot cirka 360 elever i fyra paral
lella årskurser 7–9.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade den 16 november att staden 
ska hyra cirka 5 100 kvm för etablering 
av en högstadieskola för upp till cirka 
360 elever, en förskola med cirka 80 
platser samt ett LSSboende med sex 
lägenheter, personallägenhet och gemen
samhetsytor.

– Öppnandet av den nya högstadie
skolan i Råsunda är precis det vi behöver, 

Foto: Casper Hedberg

År 2014 beslutade Solna stad och 
övriga ägare att överlåta driftverksam
heten på Friends Arena till den inter
nationella driftoperatören Lagardère. 
Nu tas det sista steget i att avveckla 
Solna stads engagemang i Friends Arena 
genom att staden överlämnar sitt ägande 
i arenafastigheten till fastighetsbolaget 
Fabege.

Överenskommelsen innebär att 
Fabege tar över Solna stads andelar och 
aktier i fastighetsbolaget Arenabolaget 
i Solna och det vilande driftbolaget 
Sweden Arena Management. Staden 
skjuter till 120 mkr för att täcka fram
tida förluster i Arenabolaget. Dessutom 

skjuter staden till drygt 58 mkr för att 
bolaget ska kunna förvärva hela Arena
Gatefastigheten (entrébyggnaden till 
arenan). I och med uppgörelsen upphör 
stadens borgensåtagande om 297,26 mkr.

Förutom överlåtelsen av Solna stads 
ägande i Arenabolagen tar Fabege över 
Jernhusens och PEABs ägande i Arena
bolagen. Efter överlåtelsen kommer 
Fabege och Svenska Fotbollförbundet att 
äga Friends Arena.

Kommunfullmäktige förväntas fatta 
beslut om överlåtelsen av Solna stads 
aktier och andelar till Fabege den 19 
december 2016. ●

Friends Arena invigdes den 27 oktober 2012 och är Skandinaviens största 
multi funktionsarena med plats för 75 000 åskådare. Friends Arena ligger i 
Arenastaden, som är ett av Sveriges främsta tillväxtområden. Här utvecklas en 
attraktiv stadsdel med Friends Arena, Mall of Scandinavia, 30 000 arbetsplatser, 
2 000 bostäder och hotell. Dessutom byggs infrastrukturen ut med tvärbana, 
pendeltågsförbindelse till Arlanda flygplats och tunnelbana till T-centralen och 
vidare söderut. Arenastaden beräknas totalt ha skapat 46 000 årsarbeten och 
18 miljarder  kronor i samhällsekonomiska värden/skatter år 2020. Solna stad 
äger 16,7 procent av Friends Arena och övriga delägare är Svenska Fotboll-
förbundet, Fabege, Peab och Jernhusen.

säger Anne Rönnberg, chef för barn och 
utbildningsförvaltningen. Skolan kom
mer att ge plats till fler elever och just 
nu pågår ett intensivt planeringsarbete 
för att kunna möta ökande elevkullar de 
kommande åren.

Den nya skolan får ett mycket 
centralt läge i Solna. De goda kommuni
kationsmöjligheterna med nära till både 
tbana och tvärbana, kommer också att 
ge större möjligheter att omdisponera 
lokalytor för exempelvis Råsundaskolan 
och Skytteholmsskolan.

Totalt öppnar tre nya skolor i Solna 
för att möta det växande behovet av 
skolplatser. Förutom den nya skolan vid 
gamla Råsundastadion byggs en skola 
i Järvastaden och Parkskolan öppnar i 
Hagalund. ●

Ny central högstadieskola



Solna växer 
så det knakar

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i hela Stockholmsregionen. 
Det gäller inte minst i Solna, som är en stad som många vill leva och bo i. 
Sedan flera år är Solna en av Sveriges snabbast växande städer och för att nå 
målet om att bygga i genomsnitt 800 nya lägenheter per år pågår en ständig planering 
för möjlig utveckling av de olika stadsdelarna. Visionen är att skapa en tätt samman

hållen stad, som erbjuder en blandning av bostäder, arbetsplatser, kommunikationer, förskolor, 
restauranger och service i alla stadsdelar.

 Under första halvåret 2016 ökade befolkningen med cirka 1 000 personer. Det innebär att 
stadens befolkning växer med cirka tre procent per år, vilket är en hög takt. Under 2016 kommer 
cirka 900 nya bostäder att stå klara. Det byggs inte bara bostäder. Under året har också bland annat 
startskottet för en ny ishall och en ny skola i Järvastaden gått och en ombyggnad av Fridhemsskolan 
till Parkskolan pågår för att möta behovet av nya skolplatser i centrala Solna.

På detta uppslag finner du ett axplock av aktuella stadsutvecklingsprojekt i Solna. I detta nummer 
av  Solnanytt kan du även läsa mer om den nya skolan i Råsunda och den nya simhallen.

Ny tunnelbana
År 2018 beräknas utbyggnaden av den nya gula tunnelbanelinjen till Arenastaden sätta 
igång. Den gula linjen kommer att gå hela vägen från Arenastaden, via Odenplan, vidare till 
söderort på gröna linjens spår. Den utbyggda tunnelbanan i Stockholmregionen skapar också förut
sättningar för ökad bostadsbebyggelse längst tunnelbanans nya sträckningar. För Solnas del handlar 
det om cirka  4 500 nya bostäder i området kring Arenastaden och Hagastaden fram till 2030. ●

400 nya forskarbostäder
Behovet av student- och forskarbostäder i Stockholmsregionen är stort. Solna 
drar sitt strå till stacken och Heba bygger 400 forskarlägenheter intill Karolinska institutet 
i Hagastaden. Lägenheterna uppförs i tre nya byggnader och längs med järnvägen byggs 
kontors och laboratorielokaler. Bostäderna är en del av genomförandet av Sthlm6000+, 
ett projekt som kraftsamlar Stockholmsregionen kring framtidens studentboende, med 
målet att bygga minst 6 000 studentlägenheter fram till 2017. I Hagastaden växer det fram 
en stadsdel präglad av forskning och företagande inom Life Science, som med ett vidare 
begrepp brukar inkludera bioteknik, biomedicin, läkemedel och medicinsk teknik. ●

Nya hotell
Att intresset att besöka Solna är stort märks inte minst på 
alla de hotell som etablerar sig i staden. I Solna finns idag tolv hotell 
och fler är på gång. I april startar utbyggnaden av hotellet i Arena
staden. Hotellet får ytterligare 200 rum och blir därmed med sina 600 
rum Stockholmsregionens största hotell. Ett annat hotell som nyligen 
beviljades bygglov är det hotell som ska byggas vid Solna strand, nära 
Sundbybergs station. Hotellet kommer att bestå av 176 rum på nio våningar. 
I bottenvåningen placeras lobby med reception och bar, samt en restaurang. 
  Och taket blir grönt med levande växter som takbeläggning. ●

Fler stora lägenheter
Många önskar bo kvar i Solna när familjen växer men utbudet av stora lägenheter är 
begränsat. För att möta behovet av stora lägenheter, kommer de lägenheter som byggs pri
märt att vara fyra rum och kök. Det gäller exempelvis de cirka 130 nya bostäder som plane
ras i Råsunda vid korsningen Råsundavägen och Östervägen. Förslaget innebär att befintligt 
kontorshus rivs och ersätts med ett flerbostadshus. De nya husen ska även inrymma sex 
stycken LSSbostäder, sociala lägenheter eller annan form av kategoriboende. I varierad 
omfattning kommer bottenvåningarna mot Råsundavägen och Öster vägen att ha lokaler 
för exempelvis mindre verksamheter så som restauranger, caféer, kontor och butiker. ●



Nytt sjukhus i Hagastaden
Hagastaden är  ett av Solnas pågående stadsutvecklingsområden. Inriktningen är att 

knyta ihop området över kommungränsen och låta Solna växa ihop med Stockholm.          
I takt med att nya gator, kvarter och parker byggs suddas gränsen mellan Solna och 

Stockholm ut. Här uppförs ett nytt universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna, 
som nu välkomnat de första patienterna och beräknas vara i full drift 2018. 

Här byggs också nya lokaler för utbildning och forskning på Karolinska 
Institutets campus. Efter att Nya Karolinska Solna har färdigställts ska 

norra delen av det gamla sjukhusområdet utvecklas till en levande 
stadsdel med 3000 bostäder, arbetsplatser och service. Norrtull 

ska omvandlas från en trafikplats till en sammanhållen stads
miljö med tydlig koppling till Hagaparken, Brunns viken och 
till övriga delar av Hagastaden och  Stockholm. ●

Mall of Scandinavia bidrar till 
jobb och tillväxt

I november 2015  öppnade köpcentret Mall of Scandinavia i Arena staden 
dörrarna för de första besökarna. För Solnas del har etableringen av Mall of 
Scandinavia skapat flera positiva effekter. Enligt en rapport från HUIresearch 
innebär köpcentrets öppnande att 1 900 jobb har skapats, varav runt 1 000 har 
gått till unga under 25 år och  utrikes födda.

Utöver många arbetstillfällen har en positiv spiral av tillväxt skapats, vilket 
också ger ökade skatteintäkter för Solna. I jämförelse beräknas Mall of Scandina
via ha genererat cirka 1 miljard till staden och staten i form av skatte intäkter. ●

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 parkerings
däcket framför Solna centrum till nya stadskvarter. 300 lägen

heter ska byggas ovanpå parkeringsdäcket, medan de två befintliga 
parkerings våningarna under däcket blir kvar. Även här byggs flera 
större lägenheter och cirka en fjärdedel av lägenheterna blir fyra 
rum och kök eller större. I gatunivå utmed Solnavägen planeras för 
lokaler med plats för exempelvis butiker och caféer. ●

Nya trygghetsboenden
Just nu planeras det två trygghetsboenden i Solna. Boendena blir de första i 

sitt slag i Solna och omfattar cirka 130 lägenheter. Trygghetsboendena kommer att 
byggas i Huvudsta och Bergshamra och är anpassade för stadens äldre.

 Trygghetsboende som boendeform minskar steget mellan eget boende med hemtjänst och 
ett vård och omsorgsboende. Med ett trygghetsboende ökar möjligheten till social samvaro med 
 grannar och närhet till service. Här finns gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och 
rekreation och personal eller bovärd finns på plats vissa tider.

 Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård i ett 
 trygghetsboende. Det krävs ingen biståndsbedömning för att flytta in. Dock ska man ha fyllt 70 år.
Mer information finns på signalisten.se. ●

Illustration: Petra Emtestam/EdWork



Tryggt och säkert i Solna enligt solnaborna
Solna är en trygg och säker stad. Det visar den trygghetsinventering 
som Solna stad har genomfört och som pekar ut områden som staden 
ska fokusera lite extra på, för att ytterligare öka solnabornas trygghet. 

2 700 solnabor fick enkäten hem i 
brevlådan och ger på det stora hela ett 
högt betyg till tryggheten och säkerheten 
i staden. Undersökningen visar att Solna 

Under hösten har en satsning 
på stadens medarbetare inletts. 
Fokus ligger på att stärka Solna 
stad som en helhet, genom att 
öka engagemanget och skapa 
mötesplatser för samverkan 
 mellan medarbetare.

Staden satsar på medarbetarna

När vinterväglag råder ska 
såväl stadsgator som mindre 
gator och cykelbanor snö
röjas och halkbekämpas 
regelbundet.

Så går snöröjningen av 
Solnas gator till
Stadens gång och cykelstråk 
samt vägar med genomfarts och 
kollektivtrafik är prioriterade för 
snö röjning. På prioriterade kör
vägar samt gång och cykelstråk ska 
snöröjning utföras när snödjupet är 
tre centi meter. För stadens övriga 
bilvägar 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. 
Staden snöröjer och halkbekämpar 
majoriteten av trapporna runt om i 
staden. Liksom förra vintern kom
mer stadens huvudstråk för gång 
och cykel att sopas rena från snö och 
halkbekämpas med en saltlösning, 
som sprutas ut över vägen. 

Servicedagar
Servicedagar finns för att staden 
enkelt ska kunna underhålla gatorna 
och vintertid handlar det främst om 
snöröjning och halkbekämpning. 
För att plogbilarna ska kunna ta 
bort snön råder det parkerings
förbud under de tider som framgår 
av skyltningen på gatan. Det är 
viktigt att servicedagarna respekteras 
för att staden ska kunna utföra ett 
bra arbete. Från och med december 
påbörjas omskyltning i och med 
att servicedagar nu införs varannan 
vecka på Solnas gator. Så var därför 
extra uppmärksam på vad som gäller 
på gatan du parkerar på. ●

Vinter-
underhåll 

Foto: Johnér

Foto: Solna stad 

är en trygg stad jämfört med många 
andra kommuner och att tryggheten i 
Solna ökat sedan 2006. Enligt de sva
rande är tryggheten störst i Bergshamra 

Satsningen kallas ”Medarbetarskap 
i partnerskap” och fokuserar på kommu
nikation och samarbete. Förhoppningen 
är att satsningen ska skapa större delak
tighet, och lägga grunden för en organi
sation som har gemensamma synsätt. 
 – När hela vår organisation har ett 

Goda initiativ för äldre och personer med 
funktionsnedsättning prisades

Foto: Scandinav

För sjunde året i rad har omvård
nadsförvaltningen arrangerat Kvalitets
dagen; en dag som helt tillägnas goda 
exempel på nya arbetssätt i Solnas 
vård och omsorgsverksamheter. 

Vid Kvalitetsdagen delas kvalitetspris 
ut, vars syfte är att lyfta fram kvalitets
höjande utvecklingsarbete för personer 
som tar emot service, stöd och vård.

Ett av de projekt som prisades 
var Ametistens ”Livsberättelser blir 
film”. Där fick de boende, äldre än 

65 med behov av omvårdnad eller med 
en demens sjukdom, göra film av sina 
livsberättelser. Deltagarna var med i hela 
processen och fick själva välja tema, titel, 
bilder, musik och utförande.

– Det är med stor glädje och stolthet 
som vi genom Kvalitetsdagen även i år 
får ta del av all spännande kvalitets
utveckling, som sker inom våra verksam
heter, säger Iréne Kallin, chef för omvård
nadsförvaltningen. ●

gemensamt förhållningssätt, ett sätt att 
agera på som är förankrat hos alla chefer 
och medarbetare, finns en stor kraft som 
alla kan vinna på. Inte minst solnaborna, 
säger Charlotta Tillbom, HRchef på 
Solna stad.

 Solna växer och med alla nya solna
bor behöver staden bygga ut den kom
munala servicen. Vid uppstarten av nya 
verksamheter krävs extra gott samarbete 
och det uppstår dagligen situationer då 
samarbetet över förvaltningsgränserna 
prövas. 

 – Med en gemensam syn på hur vi 
ska samarbeta för att utföra vårt uppdrag 
på bästa sätt kan vi öka kvaliteten i sta
dens verksamheter och stödja varandra, 
säger Charlotta Tillbom.

 Utvecklingsprogrammet pågår under 
större delen av 2017 och alla anställda 
kommer att delta vid två utbildnings
tillfällen var, ledda av internutbildade 
kollegor. Det blir tillfällen att diskutera 
partnerskap och uppmärksamma de 
goda samarbeten som redan finns i 
staden. ●

och svaren visar att staden behöver 
arbeta med tryggheten i Hagalund.

 – Det är glädjande att få ett sådant 
tydligt kvitto på att solnaborna känner 
sig trygga. Solnabornas svar visar att vi 
ska fortsätta satsningarna på stadsmiljö
arbetet för en renare stad och att i sam
verkan med bland annat polisen, jobba 
med tryggheten där behovet finns, säger 
Carolina Pettersson, ansvarig tjänsteman 
för Solna stads trygghetsråd.

 Trygghetsinventeringen ingick som 
ett uppdrag i stadens budget och genom
fördes av Stiftelsen Tryggare Sverige. 
Resultatet visar att fokus behöver läggas 
på tre områden; nedskräpning, trygghet 
kopplat till idrottsevenemang och enga
gemang från polisen i lokala frågor. ●

Foto: Solna stad



Vill du nå oss?
Ring 746 10 00!
Har du frågor eller synpunkter om 
sådant som staden ansvarar för? Det 
kanske gäller förskola, skola, äldre
omsorg eller någonting i stadsmiljön? 
Då är det bara ett nummer du behöver, 
08746 10 00. Telefonnumret går till 
Solna stads kontaktcenter där med
arbetarna i de allra flesta fall kan ge dig 
svar på din fråga direkt. Kan de inte ge 
svar vid första kontakten skickas frågan 
vidare till den förvaltning som frågan 
berör.

Självklart går det också bra att 
besöka stadshuset. Öppettiderna är:
Måndag, tisdag, torsdag 8–17
Onsdagar 8–18 Fredagar 8–15 ●

Ny kvinnojour 
i Solna
Solna stad har tecknat ett avtal med 
Agera kvinnojour för att starta upp ett 
boende i staden. Kvinnojouren i Solna 
kommer att hjälpa kvinnor från andra 
kommuner då man av säkerhetsskäl 
inte placerar våldsutsatta kvinnor i sin 
hemkommun.

– Vi är beroende av att kommuner 
går in och hjälper till med lokaler för 
att vi ska kunna fortsätta att hjälpa 
flera utsatta kvinnor och barn, säger 
Nicole Gondek, ordförande för Agera.
Agera kvinnojour är en förening som 
erbjuder skyddat boende och stöd
samtal för våldsutsatta personer över 
18 år, som definierar sig som kvin
nor eller tjejer med eller utan barn. 
Föreningen har ett barnperspektiv och 
barnens trygghet är grundläggande i 
arbetet.

– Det är mycket bra för de kvinnor 
och barn som är i behov av skydd, att 
vi fått ett långsiktigt samarbete med 
Agera på plats, säger Ann Charlotte 
Fager, socialchef i Solna. 

För att  kontakta kvinnojouren, ring: 
0827 90 80. ●

 

Solna Brass är 
bäst i Sverige
Den solnabaserade blåsorkestern 
tog hem guldet i Elitdivisionen när 
Svenska Brassbandsmästerskapet 
avgjordes i Värnamo. Vinsten innebär 
att Solna Brass representerar Sverige 
vid European Brass Band Champion
ships i Belgien våren 2017. Även 
enskilda instrumentalister från Solna 
Brass fick utmärkelser. ●

Vinst för elever med lovskola och läxhjälp
För en ökad studiemotivation, 
högre måluppfyllelse och för att 
ge stöd i det fortlöpande sko l
arbetet satsar nu majoriteten av 
skolorna i Solna på läxhjälp och 
lovskola.

Fler skolor i Solna än tidigare satsar 
på läxhjälp och lovskola. I år även för de 
lägre årskurserna.

 – Lovskola och läxhjälp är en möj
lighet för eleverna att träna mer på de 
ämnen där de annars kanske inte skulle 
nå målen eller för att fördjupa ämnes
kunskaperna, säger Anne Rönnberg, chef 
för barn och utbildningsförvaltningen.

 Skytteholmsskolan har haft lovskola 
i fem år och Bengt Aarflot, lärare i 
matematik och NO, berättar att lov 
skolan ger läraren möjlighet att ge ännu 
mer tid att hjälpa elever än på vanliga 
lektioner.

– Jag ser en väldig vinst med lov
skolan och det är särskilt bra för de 
elever som behöver mer och längre tid 
för att lära och utvecklas, menar Bengt 
Aarflot.

Solna gymnasiums satsning på 
som mar och höstlovsskola har bidragit 

till att fler lyckas. För de nationella 
programmen satsar skolan på matematik  
undervisning och en stor andel av 
eleverna har lyckats få godkända resultat. 
Även svenska för nyanlända elever har 
varit positivt.

 – Eleverna var väldigt ambitiösa och 
ville verkligen lära sig, berättar Dan 
Sundblad, rektor på Solna gymnasium.

 Skolan har även infört ämneshand
ledning i de flesta av de nationella 
programmens ämnen på olika tider så 

att det ska gynna så många elever som 
möjligt. Fler grundskolor än tidigare 
erbjuder kontinuerlig läxhjälp till elev
erna så att de får möjlighet att utveckla 
kunskaper inom de ämnen de behöver.

 Undersökningar som Skolverket har 
genomfört visar att kontinuerlig läxhjälp 
bidrar till elevens kunskapsutveckling, 
ger tillgång till en god studiemiljö och 
kan bidra till ökad motivation och stärkt 
självförtroende. ●

Som en del i 
arbetet för en 
renare och tryggare 
stad sänks nu 
hastigheten på ett 

antal gator i Solna. 
Detta görs för att 

20 vägsträckor får sänkt hastighet. 
 Arbetet påbörjades i mitten av november 
och beräknas vara klart under året.

 30, 40 och 60 km/tim är de nya 
 hastigheterna som nu införs på ett 
antal av Solnas gator under hösten 
och vintern 2016. Huvudparten av de 
gator som omfattas av en ny hastig hets
begränsning kommer att få en sänkning 
från  50 km/tim till 40 km/tim. Gatorna 
finns inom huvudväg nätet där gående 
och cyklister korsar gatan på en eller 
flera platser utmed sträckan eller gator 

med cykelfält. Råsundavägen är en av  
de gator där  högsta tillåtna hastighet blir 
 40 km/tim.

 – Tack vare en sänkning av hastighe
ten på ett antal av stadens huvudgator 
får vi nu en lugnare trafikrytm och en 
tryggare miljö för gående och cyklister. 
Utöver att trafiksäkerheten förbättras 
minskar också buller och vibrationer i 
staden, säger Andreas Evestedt, stads
miljöchef i Solna stad.

Läs mer om vilka gator som berörs på 
solna.se/nyhastighet ●

Nu sänks hastigheten 
på Solnas gator

höja trafiksäkerheten och 
för att skapa en tryggare 
och  lugnare trafikmiljö för 
cyklister och gångtrafikanter. 
Föränd ringen innebär att 
cirka 150 vägmärken byts ut, 

Foto: Marie Linnér
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Klassiska vinteraktiviteter som att åka skridskor, bygga snögubbar 
och åka pulka kräver inget mer än vinterväder och vinterkläder. 
Det är bara att ge sig ut.

Vad händer i vinter?

Foto: Ingela Nyman

25 december
Julkonsert, Confidencen 
Ulriksdals slottsteater
26 december
Handboll (H): Ricoh-Karlskrona
Solnahallen
31 december
Nyårsvarieté, Confidencen
Ulriksdals slottsteater
5-8 januari
Fårmässan BÄÄ, Överjärva gård
8 januari
Innebandy (H): AIK-Warberg
Solnahallen
14 januari
Magisk boklördag Biblioteket Solna C
18 januari
Ishockey (D): AIK-Brynäs Ulriksdals IP
20 januari
Drakparad, Skytteholmsparken
22 januari
Litterär och musikalisk salong
Stocksundstorps gård
23–27 januari
Bokbytarvecka, Solna Folkets Hus
25 januari
Fritid för alla. Föreläsningen, arrange-
ras av rådet för funktionshinderfrågor
Biblioteket Solna C
28 januari
Ishockey (D): AIK-MODO
Ulriksdals IP
28 januari
Superhjältelördag
Biblioteket Solna C
11 februari
Innebandy (H): AIK-Mullsjö
Solnahallen
12 februari
Handboll (H): Ricoh-Alingsås
Solnahallen
15 februari
Ishockey (D): AIK-Linköping
Ulriksdals IP
18 februari
Arena Run 2017, Friends Arena
24 februari
Sverigefinnarnas dag
Biblioteket Solna C
27 feb – 3 mars
Sportlov, solna.se/sportlov
28 februari
Innebandy (H): AIK-IBK Dalen
Solnahallen
8 mars
Internationella kvinnodagen
Biblioteket Solna C
10–11 mars
Melodifestivalen, Friends Arena

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

● Kontakta Solna stad

● På gång

u som är ung är alltid väl
kommen till stadens fritids
anläggningar där du hittar 
kompisar, aktiviteter och 

trygga vuxna. Det finns plats för alla som 
är från tio år och ända upp till tjugo års
åldern, varav en del av anläggningarna 
har utökat öppethållande på lovet. 
Biblio teken erbjuder också program på 
lovet, och man kan alltid be om några 
lästips för att sedan hitta en soffa att 
sjunka ner i. Vasalundshallen har öppet 
för den som gillar vattenlekar. Det finns 
alltid något att göra i Solna.

Öppettider, adresser och tips på 
aktiviteter under vinterlovet hittar du på 
solna.se/jullov.

Utflykter på isarna
Råstasjön och Brunnsviken är populära 
utflyktsmål för skrinnare, skidåkare och 
flanörer. Stadens ambition är att ploga 
banor på sjöarna inför helgerna mellan 
nyår och sportlov, så ofta som vädret 
tillåter. 

Senaste nytt om planerade och 
genomförda plogningar hittar du på 
solna.se/naturisar.

Allmänhetens åkning
Det finns flera isbanor för allmänhetens 
åkning i Solna. Först ut är Ulriksdals 
IP med att låta allmänheten komma in 
på isen och sedan följer Bergshamra IP 

när vädret medger. Familjeisbanan på 
Huvudstafältet brukar få is runt års
skiftet och är upplyst till klockan 22.00 
veckans alla dagar. I Järvastaden finns 
också en isbana intill Mulle Meckparken. 

Information hittar du på solna.se/
istider.

Glöm inte hjälmen!
Med lite tur får vi ett vitt lov och kan 
ta fart i pulkabackarna. I Skytteholms
parken och vid vattentornet i Bergs
hamra finns populära och snabba backar 
– för de mindre barnen räcker nog 
sluttningarna i Hagaparken gott och väl. 
Glöm inte hjälmen. ●

D

Här kan du se nyårsfyrverkerier
✶  Hagalund, vid vattentornet
✶ Johan Enbergs väg och andra platser ovanför Huvudsta strand 
 som Wiboms väg och Jungfrudansen
✶ Höjden vid Bergstigen
✶ Hannebergsgatan
✶ Bredkilsbacken
✶ Hagatoppen
✶ Slaktarbacken, ovanför busstorget vid Solna C

Lördag och söndag 14–15 januari 2017, 
klockan 12.00–16.00 är det julgrans
insamling på Solnaplan. Granarna som 
lämnas in flisas och blir till fjärrvärme 
och när du lämnar din gran får du en 
fruktpåse som tack. Det finns gott om 
påsar, men först till kvarn gäller båda 
dagarna. Solna stad finns på plats och 
bjuder på fika och svarar på frågor kring 
avfall. Obemannade uppsamlingsplatser 
finns vid Huvudsta centrum, korsningen 
Armégatan/Krysshammarvägen 36, 
Bergshamra – Björnstigen 137, 
Ulriksdal – Tunvägen 1. Från klockan 
12.00 den 14 januari till och med 15.00 
den 15 januari. Läs mer på solna.se/
julgran. ●

Gör fjärrvärme av 
din julgran!

Tänk på 
brandsäkerheten 
i vinter
Vi är inne i en mysig tid med många 
tända ljus och brasor. Det innebär också 
att det är extra viktigt att tänka på 
brandsäkerheten. Brandvarnaren är en 
billig livräddare och en nödvändighet 
i alla hem. Tänk på att kontrollera att 
batterierna fungerar och dammsug den 
regelbundet. Mossa som dekoration i 
adventsljusstakar kan lätt fatta eld, så 
välj hellre ett annat material. ●

Hjälp och stöd 
– även under 
kvällar och helger
Möjligheten till hjälp, stöd och råd
givning finns även efter kontorstid och 
under julens röda dagar. Solna stad 
samarbetar med andra myndigheter och 
organisationer, som komplement till 
egna insatser. Har du ett akut ärende 
som inte kan vänta tills ordinarie social
tjänst  öppnar kan du vända dig till 
Social jouren Nordväst på 0844 44 503 
eller 0844 44 504. Agera kvinnojour är 
en fristående ideell kvinnojour i Solna 
dit man kan ringa måndag, onsdag, 
 fredag klockan 19.00–21.00, på telefon
nummer 0827 90 80. Mer information 
finns på solna.se/krisjour. ●

Foto: Ingela Nyman


