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Unga och utrikesfödda
får jobb i Solna
Foto: Ingemar Edfalk

Våren har bjudit på många spännande
projekt. Arbetet pågår för fullt med att
färdigställa Järvastadsskolan i Järvastaden och Parkskolan i centrala Solna
för att kunna ta emot elever till hösten.
På Ulriksdals IP har tak och väggar
kommit på plats på den nya ishallen
och planeringen av den nya simhallen
är i full gång. Den populära förskolan
Råsundagården renoveras och 700
nya förskoleplatser håller på att skapas
runt om i Solna. Staden rustar sig för
att möta efterfrågan på att bo och leva
i Solna.
Under tidig vår lyckades vi, efter
intensiva förhandlingar, hitta en överenskommelse med Stockholms läns
landsting om utbyggnad av en ny
tunnelbanestation i Hagalund på gula
linjen. Det står nu klart att också staten
kommer att medfinansiera den nya
tunnelbanestationen med 200 miljoner.
Det är fint att staten också bidrar med
en slant till stationen. Det är ett givet
sätt att dra största möjliga nytta av
investeringen i den nya tunnelbanelinjen
till Arenastaden. Förutom fler bostäder och arbetsplatser kan Solnavägen
utvecklas till en levande stadsgata in till
Stockholm.
I Solna är det arbetslinjen som gäller
och jag är stolt över att vi är framgångsrika med att få unga och nyanlända i
jobb. Ett kvitto på det är att arbetslösheten för unga och utrikesfödda är betydligt lägre i Solna än i länet och riket.
I det här numret kan du läsa mer om
Solnamodellen och om framväxten av
Hagastaden - ett av Sveriges största
utvecklingsområden. Självklart tipsar vi
om flera trevliga sommaraktiviteter.

Trevlig läsning!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande
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Foto: Casper Hedberg

Solna arbetar framgångsrikt med
att få unga och utrikesfödda i jobb.
Arbetslösheten är låg i Solna och den
är även låg för grupper som generellt
sett har lite svårare att komma in på
arbetsmarknaden – unga och utrikesfödda. Extra glädjande är att se att
även flyktingar hittar jobb i Solna. 77
procent av de flyktingar som kommer till Solna har jobb, vilket är bäst
i landet enligt statistik som Sveriges
kommuner och landsting (SKL) tagit
fram.
Solna har under lång tid arbetat med att
stötta och lotsa personer som drabbats av
arbetslöshet till jobb via Solnamodellen som
går ut på att tillsammans med det lokala
näringslivet matcha arbetssökande med jobb.
– Det fungerar som att vi har en egen
arbetsförmedling och jag skulle vilja våga påstå att vi är effektivare än Arbetsförmedlingen. Vi erbjuder företagarna ett gott företagarklimat och de hjälper oss att hitta arbete till
våra arbetssökande. Det finns inget egenvärde för oss i att vara näringslivsvänliga
om vi inte får hjälp tillbaka med det som är
viktigt för oss, säger Åsa Bergström, näringslivschef i Solna.

Metoden har visat sig vara framgångsrik
oavsett grupp. Ungdomsarbetslösheten som
i landet ligger på dryga 10 procent ligger i
Solna på 4,5 procent och vad gäller utrikesfödda är motsvarande siffra 22 procent
i landet och 8 procent i Solna. Mot den
bakgrunden ska även arbetet med att hjälpa
långtidsarbetslösa tillbaka till arbete byggas
in i Solnamodellen. Projektet som går under
namnet Solnamodellen extra drivs tillsammans med arbetsförmedlingen och pågår under 2017 och 2018. Staden har anställt två
personer som är dedikerade till att stötta och
vägleda långtidsarbetslösa till jobb.
– Det är glädjande att se att vårt arbetssätt
fungerar för alla. Vi har under en tid fokuserat
på att hjälpa flyktingar till jobb och egen försörjning. Det handlar även här om att matcha
jobb med rätt person och komplettera med
utbildning i det fall det behövs. Siffrorna från
SKL är ett kvitto på att vi gör ett bra jobb,
säger Åsa Bergström.
Sammanställningen över hur flyktingar
i Sveriges olika kommuner har kommit in i
jobb har genomförts av Sveriges Kommuner
och Landsting och bygger bland annat på
statistik från SCB.

Upprop i Järvastadens nya skola
Under drygt ett år har byggnationen
av den nya skolan pågått mitt i den
växande Järvastaden. I augusti är det
dags att slå upp portarna och välkomna elever och lärare till Raoul Wallenbergskolan (RWS). Intill skolan byggs
även en ny förskola, fritidsgård och
idrottshall.

mot ett gott samarbete mellan personal, elever och vårdnadshavare, säger Eva Arfwedson,
rektor på RWS.

Ny idrottshall och fritidsgård
Ambitionen är att både förskolan och skolan
ska vara mötesplats för Järvastadens barn, ungdomar och vuxna, både på skoltid och på fritid.

Intill skolan byggs en idrottshall som staden hyr av skolan all den tid som den inte används. Hallen blir öppen för föreningar och
enskilda tre fjärdedelar av tiden. En ny fritidsgård intill skolan kommer att erbjuda verksamhet för ungdomar på kvällar och helger.
Där finns bland annat en danssal som i första
hand ska användas av Solna kulturskola.

I augusti 2017 börjar de första eleverna sin
skolgång i den nya skolan som rymmer
500-600 elever från förskoleklass upp till
årskurs 6. En förskola byggs också bredvid
skolan.
– Jag ser med stor förväntan fram mot
skolstarten i augusti och det är med stolthet jag kan säga att alla lärare som anställts
är legitimerade. Förutom rekrytering har vi
genomfört aktivitetsdagar med alla blivande
elever där personal och elever har fått börja
lära känna varandra. Jag ser med glädje fram

Barnfamiljerna trivs i Solna
– 700 nya förskoleplatser på plats
Många barnfamiljer flyttar till Solna
och många väljer också att bo kvar
när de får barn, vilket innebär att det
behövs många nya förskoleplatser.
Därför är det glädjande att det 2017
står hela 700 nya förskoleplatser klara.
Befolkningsprognosen visar att det under
2017 flyttar fler barn i åldern 1-5 år till Solna och prognosen ser så ut även för kommande år. För att se till att alla Solnas barn
får en förskoleplats satsar staden på att utöka platserna med närmare 700 stycken. För
att få en bredd på platserna kommer de att
finnas i såväl kommunala som fristående förskolor.
– Vi vill att fler barn ska kunna gå i förskolan så nära hemmet som möjligt, säger Anne
Rönnberg, chef på barn- och utbildningsförvaltningen. I vissa delar av Solna är det fler som
flyttar in och därför behöver vi skapa fler plat-

ser just där och det arbetet pågår nu för fullt.
Ett område där barnfamiljerna trivs är Järvastaden i norra Solna. Nyligen startade där
Järvens förskola och till hösten öppnar Raoul
Wallenbergskolan i Järvastaden sin förskola.
Andra stadsdelar som får nya platser är
Huvudsta och Råsunda. Rovans förskola vid
Huvudstafältet får flera nya avdelningar och
i Råsunda renoveras Solna stads första förskola Råsundagården. Eftersom de barn som
nu är inskrivna på Råsundagården har platser i bland annat Hagalundsskolan innebär
det att ytterligare ett femtiotal förskoleplatser
frigörs i Vasalund när barnen från Råsundagården flyttar in i sina nyrenoverade lokaler.
På längre sikt planeras det för en ny förskola i det nya bostadsområde som växer
fram vid gamla Råsunda stadion. Något som
blir ytterligare ett välkommet tillskott i den
växande staden.
– Det är viktigt att vi ser till att ordna för-

skoleplatser till alla barn i Solna. Lika viktigt är att vi har en riktigt bra verksamhet. I
alla våra förskolor arbetar vi aktivt med att
möta det enskilda barnet. Under året kommer bland annat alla pedagoger i Solnas förskolor gå en utbildning i ABC – Alla Barn i
Centrum, säger Katarina Påhlman, biträdande förvaltningschef och ansvarig för förskola.
Utbildningen handlar om att arbeta
med att förstärka barnens positiva beteenden. Därutöver arbetar förskolorna med
språkutvecklande arbete och digitala verktyg
för att stödja barnen i deras lärande.
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Staten medfinansierar
Hagalundsstationen
I början av året stod det klart att
Solna stad och Stockholms läns
landsting har kommit överens om
att bygga en ny t-banestation i
Hagalund och under våren kom
beskedet att även staten går in som
medfinansiär. T-banestationen kommer att ligga på den nya gula linjen.
Hagalundsstationen beräknas kosta
1,2 miljarder. Solna stad bidrar med
650 miljoner kronor, Stockholms läns
landsting med 350 miljoner kronor och
staten med 200 miljoner kronor. Solna
stads medfinansiering kommer att ske
genom bidrag från fastighetsägare, som

drar nytta av utbyggnaden av Hagalundsstationen.
– En utbyggd tunnelbana skapar
förutsättningar för ökad bostadsbebyggelse och vi är glada att förhandlingarna
med staten landat i att de beslutat sig
att vara med och finansiera stationen.
I överenskommelsen med staten ingår
att berörda kommuner åtar sig att bygga
nya bostäder i tunnelbanans område
fram till år 2035. För Solna handlar det
om 4 000 nya bostäder, säger Kristina
Tidestav, stadsdirektör i Solna.
Den nya stationen ska ligga på den
gula linjen mellan Hagastaden och
Arenastaden. Den ena av uppgångar kommer att placeras i Hagalunds

arbetsplatsområde och den andra längs
Solnavägen. Bygget av stationen beräknas kunna starta 2018 och de första
t-banetågen rullar 2024.
Beslut i frågan förväntas fattas innan
sommaren 2017.

T

Taket uppe på nya hallen
– i vinter lägger sig isen

Under juni månad väntas tak och väggar vara på plats på stadens tredje ishall
på Ulriksdals IP och den nya hallen beräknas vara klar i november.

Det var i slutet av augusti 2016 som startskottet gick för bygget av Solnas tredje ishall
på Ulriksdals IP. Under ett antal år har idrottsplatsen utvecklats till ett centrum för isidrott
och på platsen finns idag två ishallar. Dessa
kompletteras nu med en tredje ishall för att
kunna erbjuda barn- och ungdomsverksamheten fler och bättre träningstider.
Under våren kom taket upp och i början av
sommaren läggs golv och väggarna reses.
Idag bedriver AIK hockey verksamhet med
damlag och ungdomsverksamhet. Dessutom
bedriver Solna sportklubb (ishockey), Ulriksdals sportklubb (ringette), Solna konståkning
(konståkning) och Skating & Dance Academy (konståkning) verksamhet på Ulriksdals
IP. Idrottsplatsen används också av Solna
gymnasium och för allmänhetens åkning.
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Ishallen ska kunna användas året runt och
därför är det viktigt att den uppfyller högt
ställda krav på energieffektivitet. I och med

uppförandet av den tredje ishallen avvecklas
den befintliga utomhusrinken.

En stad med läge för affärer
Solna växer inte bara med antalet invånare, utan staden lockar också företagare som aldrig förr. En expansiv stad med god
tillgång till växande marknader, kompetens och attraktiva lokaler
i ett kollektivtrafiknära läge innebär bra förutsättningar för såväl
stora huvudkontor som småföretagare.

Det är inte för inte som Solna är Sveriges
arbetsplatstätaste stad med cirka 80 000 arbetsplatser. Senast i raden av företag som valt
att flytta in i Arenastaden i Solna är SEB. Det
är Sveriges största nybyggda kontor och blir
arbetsplats för cirka 4 500 medarbetare.
– Det är roligt att så många stora arbetsgivare söker sig till Solna. Det är inte bara storföretagen som trivs i Solna utan även småföretagen och entreprenörerna trivs här. Hela
80 procent av Solnas 9 500 företag har färre
än fem anställda och många av dem drivs av

entreprenöriella solnabor. 2016 utsågs Solna
till Sveriges fjärde mest expansiva entreprenörskommun av Nyföretagarbarometern,
säger Åsa Bergström, näringslivschef.
Näringslivet i Solna domineras av tjänstesektorn och kunskapsintensiva branscher där
de mest framträdande är information- och
kommunikationsteknik, Life science och
finans. Här finns också en växande besöksnäring med många nyetableringar av upplevelser, hotell och restauranger.
Foto: SEB

SEB flyttar in
i Arenastaden

Solna
i topp

Under våren fick Arenastaden nya hyresgäster. SEB flyttade in i sitt nya huvudkontor och antalet arbetsplatser i
stadsdelen ökade med 2 500. Nästa år flyttar ytterligare
2 000 av SEB:s medarbetare in.

Solna hamnar även i år i topp i årets rankningar.
I Dagens Samhälles "Årets superkommun"
hamnar Solna på plats tre och i tidningen Fokus
"Bäst att bo" på en femte plats.

Att få ett miljömässigt hållbart kontor, lokaler helt anpassade efter verksamheten och göra det enkelt för medarbetarna att mötas var nyckelfrågor i valet av nytt huvudkontor för SEB. Ytterligare anledningar till flytten till
Arenastaden var närheten till naturen, ett brett och varierat
serviceutbud och det ypperliga kommunikationsläget.
Något som hjälper medarbetarna att enklare lösa sitt
livspussel.
Det nya huvudkontoret i Arenastaden, ett av Sveriges
största, samlas i tre byggnader på sammanlagt 97 000
kvadratmeter. Byggnaderna knyts samman av förbindelser
ovan och under mark. Det är möjligt att promenera mellan
taken som även har en parkanläggning.
Byggnaderna kommer ha en låg energiförbrukning, egen
elproduktion med solceller och ett cykelgarage med cirka
1 200 platser.

Solna utmärker sig extra som en bra stad att jobba i
och leva i som ung.
Rankingarna tittar bland annat på kommunens ekonomi,
skolresultat och hur många som flyttar till kommunen
från andra delar av landet.
Solna är en attraktiv stad att bo och arbeta i, vilket
också visas när Sveriges alla kommuner rankas mot varandra. Stadens arbete med att skapa bra förutsättningar
för att få solnabor i arbete, attrahera nya företag, utbyggnad av kollektivtrafik och satsningar på att bygga fler
bostäder är viktiga förutsättningar för topplaceringarna.
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Solnas nya stadsdel Hagastaden
börjar ta form
Den nya stadsdelen Hagastaden knyter samman Solna och
Stockholm och är ett av Sveriges största stadsutvecklingsområden. Hagastaden, som börjar ta form, kommer att ha 6 000
bostäder och 50 000 arbetsplatser.
Det byggs intensivt i Hagastaden och nya

huskroppar reser sig i stadsdelen som växer
fram där Solna möter Stockholm. Hösten
2016 antogs ett program för norra delen av
Hagastaden och planering pågår för fullt för
de 3 000 bostäderna på solnasidan. Staden
har tagit fram detaljplaner för forskarbostäder, nya kontor och laboratorier. Bygglov har
givits för nya S:t Eriks Ögonsjukhus som genom nya lokaler i anslutning till Nya Karolinska och Karolinska Institutet, KI, kommer att
kunna erbjuda mer specialiserad vård än
idag. I höstas tog Nya Karolinska sjukhuset
emot sina första patienter och under året
flyttar de första hagastadsborna in i de första bostäderna längs Norra Stationsgatan på
stockholmssidan.

– Det är fantastiskt att se hur Hagastaden växer fram. Med ett av Sveriges största
utvecklingsprojekt suddar vi ut kommungränsen och möjliggör för fler att bo i detta centrala läge, säger Kristina Tidestav,
stadsdirektör i Solna.
Biomedicum är snart färdigställt och blir
KI:s toppmoderna anläggning för forskning.
Med sina 76 000 kvm kommer Biomedicum
att vara en av de största medicinska forskningsanläggningarna i Europa.
– Hagastaden är ett unikt stadsutvecklingsprojekt med utmaningen att bygga samman
Solna och Stockholm. Genom en avancerad
överdäckning av E4:an och industrijärnvägen till Värtahamnen kan en blandad, tät och
levande stad byggas ovanpå de nya trafiklös-

Foto: Vitartes AB/White Arkitekter.

ningarna på ett område som tidigare bara var
spår och vägar, säger Ann-Christine Källeskog, stadsarkitekt i Solna.
Den nya gula linjens tunnelbana kommer
efter 2024 att passera genom Hagastaden på
sin färd mot Arenastaden.

Tyck till om Solnas nya naturreservat!

Foto: Casper Hedberg

Solna stad ska inrätta ett nytt naturre-

servat vid Råstasjön, där det finns ett rikt
naturliv. Området är redan idag viktigt för
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solnaborna och naturreservatet skapar möjlighet för området att bevaras och tas om
hand. Den 15 maj beslutade kommunsty-

relsen om att genomföra ett samråd där
solnabor och andra intressenter kan lämna
synpunkter på hur området ska skötas och
vilka regler som ska gälla.
Syftet med Råstasjöns naturreservat är att
bevara och utveckla ett viktigt natur- och
rekreationsområde som skapar stora möjligheter för ett aktivt friluftsliv för solnaborna.
Det ger också utrymme att gynna, vårda
och bevara de värdefulla naturmiljöerna
kring sjön.
Föreskrifter och skötselplan för ett naturreservat har tagits fram och till och med 10
september 2017 finns möjligheten att tycka
till om förslagen. Det gör du enklast via formuläret på stadens hemsida: solna.se/rastasjonsnaturreservat. Efter samrådet kan beslut
om det nya naturreservatet tas. Läs mer på
solna.se/rastasjonsnaturreservat

Blommande sköna stad
Solnas blomsterprogram är nytt från 2017 och omfattar över
30 platser runt om i staden. Varje år ska det kompletteras med
nya lökar, vårblommor och sommarblommor för säsongen.
Inspiration har hämtats från Solnas kultur och historia med
en tillhörande stilig färgkomposition. Blomsterprogrammet
inleds varje år med vårblomningen under den senare delen av
april och fortsätter sedan med sommarblommorna.

I april startade planteringen av vårblommor. Under året är det totalt
drygt 10 000 lökar och plantor som ska planteras i fler än 50 urnor
samt i planteringslådor och rabatter. Årets tema hämtar inspiration från
Gamla Filmstaden i Råsunda som är en av Sveriges viktigaste platser
för svensk filmhistoria från början av 1920-talet. Färgvalen hämtas från
filmens magi, filmstjärnor, biosalongernas färgsättning och glamour.
Färgskalan är vinröd, purpurröd, röd, orange med kompletterande lime
och ljuslila.
Utifrån detta filmtema har tre säsonger tagits fram för 2017. Vårsäsongen omfattar månaderna april-juni. Sommarsäsongen sträcker sig
från juni-september och hösten från september-december.
Ambitionen är att fördela blommorna så att så många som möjligt får
glädje av blomsterprakten. Därför placeras blommorna på Solnas mest
populära platser där många boende och besökare passerar.
Har du tagit en härlig bild på någon av stadens planteringar? Dela
gärna med dig på facebook.com/cityofsolna

Vind i håret ökar livskänslan
Under våren startade staden ett
pilotprojekt med fokus på cykling för
äldre. Cykelprojektet ger äldre
solnabor möjligheten att, med hjälp
av en volontär eller anhörig, komma
ut på cykeltur i härliga miljöer och
njuta av vinddraget!
En cykeltur i vårsolen längtar många efter,

och för de äldre som vill men inte kan ta sig ut
och cykla för egen maskin har staden köpt in
en så kallad taxicykel. Taxicykeln har ett 90 cm
brett säte för passageraren och rullar effektivt
med hjälp av en inbyggd elmotor. Elmotorn
förenklar trampandet i exempelvis uppförsbackar för den som sitter vid pedalerna.
– Det är ett väldigt spännande projekt,
berättar Iréne Kallin, förvaltningschef på
omvårdnadsförvaltningen. Jag är övertygad

Brita Salonen och Eva Karlsson fick följa med på en av premiärturerna.

om att cyklingen kommer bli ett uppskattat
tillägg till det redan gedigna utbud som staden erbjuder våra äldre solnabor.
Trampandet står en volontär eller anhörig
för, och den äldre passageraren sitter tryggt i
sätet och kan utan ansträngning njuta av cy-

kelturen. Det krävs alltså inga förkunskaper
eller krav på fysisk styrka för att åka med.
– Man blir aldrig för gammal för att känna vinden i håret och njuta av frihetskänslan
av att cykla i härliga miljöer, säger Evelina
Danielsson, hälsopedagog på Solna stad.
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"Sommarjobben har tredubblats"
Ett sommarjobb är för många ungdomar den första kontakten med arbetslivet. Ett sätt för Solnas
ungdomar att hitta ett sommarjobb är via Solna stads sommarjobbsinsatser. Intresset för årets
platser har varit stort. För den som vill vara sin egen arbetsgivare har det också gått att anmäla
sig till ett sommarentreprenörsprogram där ungdomar ges möjlighet att starta och driva ett eget
företag.

Sommarjobben som Solna stad hjälper till

med att ta fram handlar om att ge inblick i
arbetslivet och ge ungdomarna en första
arbetslivserfarenhet. Sommarjobben leder till
en meningsfull sysselsättning under lovet samtidigt som det ger en egen inkomst. Att ha haft
ett sommarjobb kan också vara en fördel när
man senare i livet söker jobb.
På tre år har sommarjobben i Solna tredubblats. Under 2017 fick omkring 500 solnaungdomar sommarjobb genom kommunen
(fullständig statistik redovisas i augusti). Det
är resultatet av ett långsiktigt arbete med att
skaffa fram fler sommarjobb och att vi skapar goda relationer med företagare som är
verksamma inom en mängd olika branscher,
säger Ulla Johansson, arbetsmarknadschef.
Arbetsgivarens nytta är, förutom att
bidra till att unga människor får in en fot på
arbetsmarknaden, att lära känna potentiella
framtida medarbetare. Ungdomarna i sin tur
får möjlighet att stärka sin kommunikativa
förmåga och lära sig samarbeta, något som är
efterfrågat på arbetsmarknaden.

Sommarjobben som staden står för finns
inom flera olika områden som bland annat
vård, administration, barn och fritid, trädgårdsskötsel och musikant på äldreboenden.
Arbetstiden är 6 timmar per dag under två
veckor av sommaren.
– Vi jobbar med ungdomar till vardags och
tycker att det är en viktig del av arbetet att ta
emot sommarjobbare. Det kan vara för att
ta hand om fritidsklubbsbarnen eller för att
göra byggjobb, säger Annis Persson, handledare Byparken.

Bli en sommarentreprenör
I Solnas sommarentreprenörsprogram, som
startas med en intensiv och spännande första kunskapsvecka, får ungdomar under fyra
veckor starta och driva företag. Med hjälp av
inspiration, coachning, säljträning samt ett
startkapital på 1 000 kronor utvecklar och
startar ungdomarna sin affärsidé. Tidigare år
har ungdomarna drivit allt från sommarcafé
och utomhusbio till DJ-skola för barn.

Så skapas sommarjobb
Ett nytt sätt att skapa fler sommarjobb är att
redan i upphandlingar som staden genomför
sätta tydliga krav på att företagen ska erbjuda
sommarjobb. Det innebär att de företag som
vill bli leverantörer till staden också är med
och bidrar till att skapa arbeten till Solnas
ungdomar.
– Genom ett medvetet arbetssätt som
innehåller tydliga upphandlingskrav till de
företag som vill bli leverantörer till staden
har tekniska förvaltningen i år bidragit till
att skapa 40 nya sommarjobb till ungdomar,
säger Kiarash Kaffashpour stabschef för upphandling och avtalsuppföljning på tekniska
förvaltningen.

Nyföretagandet fortsatt uppåt
Solna rankas av Nyföretagarbarometern som en av Sveriges tio mest
expansiva entreprenörsplatser. Antalet nyregistrerade företag fortsätter
att öka till skillnad från många andra
kommuner.

Att företagsamheten ökar i Solna är positivt då det också kan leda till fler arbetstillfällen och fler nystartade företag. Ny8 | SOLNANYTT NUMMER 2 | 2017

företagarbarometern visar att 776 nya
företag startades i Solna under 2016, vilket är en ökning med 6 procent jämfört
med 2015. I barometern rankas Sveriges
alla 290 kommuner utefter antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare.
– Solna är inte bara platsen för stora
huvudkontor. Att Solna också ligger bland
de tio översta på tio-i-topp-listan över nyföretagande i Sveriges kommuner är en

gynnsam kombination. Tillsammans utgör
de en stabil grund för fortsatt utveckling av
staden och välfärden, säger Åsa Bergström,
näringslivschef i Solna stad.
Ett sätt som staden stöttar och hjälper personer som precis har startat eller är på väg att
starta företag är genom Nyföretagarcentrum.
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri
rådgivning och ger tips och råd utifrån varje
enskild persons affärsidé.

Stadens sommarjobb finns inom flera
områden: bland annat byggjobb, administration,
barn & fritid och trädgårdsskötsel.

Fotografer
Överst: Foto: Bodil Johansson
Ovan till vänster: Scandinav
Ovan till höger: Jörgen Wiklund
Till höger: Scandinav
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Ny omvårdnadschef

Elisabet Sundelin axlar från och

med 1 juli rollen som chef för
omvårdnadsförvaltningen.
Elisabet är inte ny i Solna stad
utan kommer närmast från rollen
som chef för staben för kvalitets-

utveckling på just omvårdnadsförvaltningen. Enligt henne blir
största utmaningen att möta det
ökade behovet av vård och omsorg.
– Vi behöver också satsa på
digitalisering och välfärdsteknik för
att möjliggöra för våra medborgare
att känna trygghet och för att de
ska kunna leva ett självständigt liv.
Omvårdnadsförvaltningen ansvarar för äldreomsorgen samt för
omsorgen om personer med funktionshinder.
– Jag är glad, stolt och förstås ödmjuk inför förtroendet att leda, utveckla och samordna förvaltningens arbete, säger Elisabet Sundelin.

Nya familjehem behövs!
Solna stad letar nu efter ansvarsfulla vuxna med god samarbetsförmåga som vill erbjuda familjehem för barn eller ungdomar i behov av stöd och trygghet. Är du intresserad av att göra
en samhällsinsats för barn eller ungdomar i behov av en trygg
uppväxt och hemmiljö? Besök solna.se/familjehem och läs
mer om hur du kan göra en insats.

Strategi mot radikalisering
Staden har tagit fram en strategi för arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Med strategin har
staden fått ett tydligt åtgärdspaket att arbeta utifrån för att
förhindra att människor radikaliseras och begår våldshandlingar för ett ideologiskt extremistiskt syfte.

Staden arbetar förebyggande mot radikalisering genom att erbjuda en bra
skola, förskola, kultur- och fritidsaktiviteter. Fokusera på egenförsörjning
och erbjuda goda möjligheter till jobb. Därutöver finns information för
var man som medarbetare eller medborgare ska vända sig för att få hjälp
och stöd vid fall av radikalisering, hur staden ska agera samt ett utbildningsmaterial för att kunna lära sig mer om ideologiskt motiverat våld
och ideologierna bakom. Strategin och utbildningsmaterialet hittar du
på solna.se och numret till staden är 08-746 10 00.

Med Friends mot mobbing
Alla Solnas kommunala skolor kommer från och med höstterminen att jobba tillsammans med barnrättsorganisationen
Friends för att motverka mobbning och skapa en ännu tryggare miljö för alla elever. Såväl lärare som övrig personal på
skolorna kommer utbildas i den senaste forskningen om hur
skolorna förebygger och arbetar mot mobbning i skolan.
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Säkra skolvägar
Solnas barn ska känna sig säkra och trygga på
väg till och från skolan. Under året genomförs
en inventering av trafiksituationen vid Solnas
grundskolor och samtidigt tas en plan fram med
konkreta förslag på insatser och förbättringar.
Staden arbetar med att ta fram en plan för säkrare
skolvägar och ökad trygghet. I samband med att planen tas fram genomförs en inventering där bland annat
elever och föräldrar tillsammans med representanter
från verksamheterna ser över situationen och behoven
vid skolorna runt om i Solna.
Vilka insatser som sedan kan bli aktuella är olika
utifrån varje skolas situation. Planen för säkra skolvägar ska indentifiera åtgärder för hur nuvarande
skolmiljöer kan bli mer trafiksäkra. Exempelvis kan åtgärdena handla om samordnad lämning och hämtning
så som "vandrande skolbussar" och andra aktiviteter
som minskar trafiken kring skolorna och som samtidigt
gynnar barnens hälsa. Det kan även handla om sänkt
hastighet, fler cykelparkeringar samt förbättrade gångoch cykelmöjligheter som underlättar för barn att gå
och cykla till skolan.

Klimatcoacher erbjuds
Du som bor eller verkar i Solna kan sedan flera år få
konstnadsfri energirådgivning. Rådgivningen utvecklas
under 2017 och nu ligger ett nytt projekt i startgroparna
- att erbjuda energi- och klimatcoacher. Två coacher
har anställts för att jobba mot fem kommuner varav
Solna är en av dem. Genom att delta i coachningsprogrammet kan företag få hjälp med att sänka energikostnaderna, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Sjövägen enkelriktas
Sjövägen får en ny utformning efter stadens samråd
med polisen, brandförsvaret och solnaborna. Biltrafiken
enkelriktas i riktning mot Enköpingsvägen och därmed
skapas mer utrymme för gående och cyklister. När
vägsträckan görs om halveras trafiken på Sjövägen och
det blir ett trafiksäkrare och grönare stråk med sänkta
hastigheter. Samtidigt säkerställs utrymning vid evenemang i Arenastaden.
Förändringen skapar bättre förutsättningar att knyta
samman grönområdena. Det regionala solnastråket för
cykel prioriteras, när en av filerna för biltrafik längs
Sjövägen görs om till cykelfält. Det nya cykelfältet skapar mer och säkrare utrymme för cyklister.

Foto: Anders Andersson

Sommar i Solna
Det finns mycket att göra för barn
och unga i Solna under sommarlovet.
Förutom bad, parker, bibliotek och
fritidsanläggningar erbjuder staden
en mängd aktiviteter i samarbete med
solnaföreningar och andra aktörer
inom sport, hantverk, dans och musik. Sommarprogrammet innehåller
något för alla, och de flesta aktiviteterna är helt avgiftsfria.

Bad och bibliotek
Biblioteket i Solna centrum håller öppet hela
sommaren och visar bio för yngre barn varje

torsdag under lovet. Med ”Sommarboken”
uppmuntras unga att läsa under lovet och
prata om det man läst. I Järvastaden finns
Mulle Meck-biblioteket i lekparken, med ett
utbud som fokuserar på mindre barn.
Huvudstabadet och Svedenbadet i Bergshamra är populära platser för simning och
lek alla dagar i veckan. Entreprenören BeFair
AB bjuder också solnaeleverna på ett gratis
inträde i början av sommaren – kupong finns
att klippa ut ur sommarlovsprogrammet!

Öppna parker och ungdomsverksamheter
Skytteholmsparken håller öppet hela sommaren. Här finns något för hela familjen:
utlåning av spel och lekmaterial, lekplatser,

café, grillmöjligheter, tillgång till toaletter,
med mera.
För yngre och äldre tonåringar finns kvällsverksamheter öppna lovets alla veckor, främst
på Solna Ungdomscafé, Hagalundsparken
och Torpets kvartersgård. Här erbjuds också flera schemalagda aktiviteter under sommaren.

Här kan du hämta sommarprogrammet
Sommarprogrammet delas ut i skolorna till
elever i årskurs 3-9. Det finns också i begränsad upplaga att hämta på Solnas fritidsanläggningar, i Solna Centrum, på
biblioteken och i Solna stadshus.
På solna.se/sommarlov finns
programmet i digitalt format.

Solnas 65-plussare
fortsätter att svettas!
Det uppskattade Hälsoprojektet 65+ firar i år 10-årsjubileum. Sedan starten 2008 har totalt 2 168, varav många
återkommande, 65-plussare fått möjlighet att träna, svettas och utmana sig själva under ledning av hälsopedagogstudenter från Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Hälsoprojektet 65+ är ett kom-i-gång-projekt med syfte att inspirera
Solnas seniorer till fysisk aktivitet. Deltagarna tränar under en åttaveckorsperiod två gånger i veckan på gymanläggningar i Solna, som
inleds och avslutas med hälsotester. Testerna visar deltagarnas upplevda hälsa, kondition, styrka, balans, rörlighet och funktionalitet, samt
hur hälsan påverkats under träningsperioden.
– Det är jättekul att Hälsoprojektet 65+ hållit igång så länge och
fått Solnas seniorer fysiskt aktiva, säger Evelina Danielsson, hälsopedagog och ansvarig för Hälsoprojektet 65+. Nu ser vi fram emot tio
nya år, minst!
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På gång i Solna

Hej!
Vill du nå Solna stad?
Ring 08-746 10 00!
Har du frågor eller synpunkter om sådant som
staden ansvarar för? Det kanske gäller förskola,
skola, äldreomsorg eller någonting i stadsmiljön?
Då är det bara ett nummer du behöver,
08-746 10 00. Det går till Solna stads kontaktcenter där medarbetarna 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

9 september
Järvastaden Open
Ulriksdals Golfklubb

Foto: Anders Andersson

16-21 juni
Festival O/Modernt
Ulriksdals slottsteater
Confidencen

10 augusti
Premiär: Halte Lena och vindögde Per
Augustendalsteatern

23 juni
Midsommarfirande
Överjärva gård
solna.se/midsommar

29 juni
Konsert: Guns n’ Roses
Friends Arena

8 juli
Vasalunds IF –
Assyriska FF (H)
Skytteholms IP

15 juli
Premiär: Orfeus &
Eurydike
Ulriksdals slottsteater
Confidencen

20 augusti
Filmstadens dag
Filmstaden Råsunda

26 augusti
Utomhusbio och Food
Festival
Spegeldammsparken,
Järvastaden

12 augusti
Premiär: Rasmus på luffen
Augustendalsteatern

9 juni-21 augusti
Sommarlovsaktiviteter
solna.se/sommarlov

9 september
Konsert: Volbeat
Friends Arena

27 augusti
Igelbäckens dag
Överjärva gård
10 september
Idrottens dag
Hagaparken

20 augusti
AIK-Umeå IK (D)
Skytteholms IP

23 september
Speedway Grand Prix
Friends Arena
Informationstidning från Solna stad.
Ansvarig utgivare Elin Berlin, kommunikationschef.
Produktionsledare Tina Finnäs. Omslagsbild Jörgen
Wiklund. Illustrationer sid 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, Petra
Emtestam. Redaktionsgrupp Henrik Benerås, Linn
Duvhammar, Johan Ersson, Rickard Oxfält, Gunilla
Persson, Lisen Ydring, Annika Önnerlöv. Layout
Solna stad. Tryck Tryckservice AB. Omslagsbild
Justem Johnsson. Upplaga 41 500 exemplar.

27 augusti
Konsert: Louise
Hoffsten
Ulriksdals slottsteater
Confidencen

7 oktober
VM-kval: Sverige –
Luxemburg
Friends Arena

