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När julen står för dörren kan vi blicka 
tillbaka på en händelserik höst. Vi börjar 
äntligen gå i mål med våra stora fastig-
hetsprojekt. För ungefär en månad sedan 
stod den tredje ishallen klar på Ulriksdals 
idrottsplats och i början av december 
öppnade den populära förskolan Råsun-
dagården igen efter helrenoveringen.  
I början på 2018 läggs sista pusselbiten 
till Parkskolan när renoveringen avslutas 
och Kulturskolan flyttar in tillsammans 
med skolan. 

Under hösten har också stadens 
verksamhetsplan och budget för 2018 
arbetats fram. I budgeten ligger fortsatt 
fokus på skola, omsorg och stadsmiljö. 
Inom förskola och skola satsas på att 
förbättra kvaliteten och rusta upp 
förskole- och skollokaler. Det görs också 
en satsning på omsorgen av äldre och 
funktionshindrade, på trygghetsåtgärder  
i stadsmiljön och på upprustning av 
stadens parker och lekplatser. Dessutom 
satsas fortsatt på att utveckla Solna som 
cykelstad och på det strategiska miljö- 
arbetet med fokus på att säkra vatten- 
kvaliteten i Brunnsviken. Det kommer 
således att finnas mycket att göra även 
under 2018.

I detta nummer av Solnanytt kan du 
läsa mer om stadens budget för 2018, 
stadens arbete att få solnabor i arbete, 
nöjdheten i stadens äldreomsorg och om 
hur staden rustar sig för att möta vintern.

Under 2018 är det 75 år sedan Solna 
bildades som kommun. Det ska vi givetvis 
fira. Vi kommer att återkomma till hur 
under våren.

God jul och gott nytt år!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande
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invigde ishall

Bilden uppe till vänster: Signe 1,5 år gjorde sin debut på skridskor tillsammans med mamma och pappa. På bilden får Signe assistans av 
Tina från Solna Sportklubb, som är van att lära barn i alla storlekar att ta sig fram på isen. Bilden uppe till höger: Match mellan AIK och 
Solna SK i ishockey. Nedan till vänster: Uppvisning i konståkning Skate & Dance Academy.  Nedan till höger: uppvisningsmatch i ringette 
av Ulriksdals SK.

I november öppnade Solnas tredje ishall på Ulriksdals IP. Många skridsko-
sugna solnabor kom till invigningen, som bjöd på tal, konståkningsuppvis-
ning, hockey- och ringettematcher och inte minst skridskodisco. 

Det var i slutet av augusti 2016 som startskottet för bygget av den nya ishallen gick och 
nu ett drygt år senare välkomnas solnabor, hockeyspelare, konståkare och ringettespelare 
in i den nya ishallen. Ishallen är det senaste tillskottet på Ulriksdals IP där det nu finns 
tre hallar för isidrott.  

”Med en ny modern ishall som ersätter den väderkänsliga utomhusrinken, kan staden 
erbjuda bättre möjligheter för barn och unga som sysslar med isidrott. Säsongen blir längre, 
omklädningsrummen fler och hallen är godkänd för matcher och tävlingar på högre nivåer. 
Elever på Solna gymnasium nyttjar också ishallarna flitigt och nu kan de få än mer istid,” 
säger Kennet Siverling, enhetschef, kultur- och fritidsförvaltningen.

 De idrottsklubbar som idag bedriver verksamhet på Ulriksdals IP är AIK hockey 
(dam- och ungdomslag), Solna sportklubb (hockey), Ulriksdals sportklubb (ringette), 
Solna konståkning (konståkning) och Skating & Dance Academy (konståkning).

Är du intresserad av allmänhetens åkning, läs mer på solna.se/istider
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Budget 2018 – Fokus på  
skola, omsorg och stadsmiljö

Solna är en stad i tillväxt. Till följd av 
befolkningstillväxten får stadens verksamhe-
ter, i första hand förskolor och skolor, varje år 
ökade resurser för att kunna möta den ökande 
befolkningen. Stadens verksamheter kompen-
seras också för löneökningar och inflation. 
Därutöver görs ett antal politiska satsningar 
och läggs ett antal uppdrag.

Politiska prioriteringar 
Inom barn- och utbildningsområdet görs en 
riktad satsning på 20 miljoner kronor, varav 
15 miljoner ska användas för att kvalitetssäkra 
förskolor och skolor och 5 miljoner för att 
skapa ökad trygghet och bättre elevhälsa i 
skolan. Utöver detta görs en utökad satsning 
på 20 miljoner kronor för att rusta förskole- 
och skollokaler.

För att säkerställa att funktionshindrade 

får tillgång till omsorg av hög kvalitet får 
omsorgsnämnden ett tillskott på 10 miljoner 
kronor. Utöver det satsas 3 miljoner kronor 
för att hög ålder i större utsträckning ska 
kunna beaktas vid prövning av placering på 
äldreboende.

I budgeten görs även satsningar på 
trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön, 
upprustning av stadens lekplatser och parker 
och på att genomföra cykelplanen. Det avsätts 
också medel för att säkra vattenkvaliteten i 
Brunnsviken och för digitalisering.

Nya uppdrag
I budgeten föreslås ett antal nya uppdrag inför 
nästa år. Bland annat ska staden utarbeta en 
strategi för att motverka hedersrelaterat våld, 
utreda förslag för att binda samman södra och 
norra Bergshamra, anordna en badplats i 

Frösundavik  och fortsätta arbetet för att 
etablera en gång- och cykelbro över Ålkistan. 
Staden ska också utreda vilket behov av 
kommunal service det kommer att finnas 
framöver med blick mot 2030 - hur många 
skolor, förskolor, äldreboenden, fritids- och 
idrottsanläggningar ska finnas. Därutöver 
fortsätter uppdraget från 2017 om att driva ett 
utvecklingsarbete för Överjärva Gård.

Oförändrad skatt
Solna stad har en god ekonomi. Förutom 
ekonomiska ramar för stadens verksamheter 
innehåller budgeten beslut om skattesatsen för 
2018, vilken föreslås ligga kvar på nuvarande 
nivå, 17.12 per skattekrona. Bakom förslaget 
till budget för 2018 står de fyra allianspartier-
na: Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
och Kristdemokraterna.

Den 27 november beslutade kommunfullmäktige om Solna stads verksamhetsplan och budget 
för 2018. Förutom de resursförstärkningar som görs för att kompensera för befolkningsökning, 
löneökningar och inflation görs nya satsningar på förskola, skola, omsorg av funktionshindrade 
och äldre samt på stadsmiljö. Skatten förblir oförändrad.

  Vård och omsorg för äldre: 25%
  Grundskola, fritidshem, särskola: 23%
  Förskola: 18%
  Vård och omsorg för personer med funktionshinder: 8%
  Individ- och familjeomsorg: 7%
  Kultur- och fritid: 6%
  Gymnasieskola och gymnasiesärskola: 5%
  Stadsgemensamt (inkl. politisk verksamhet och revision): 4%
  Miljö, hälsa och räddningstjänst: 1%
  Gator, parker och stadsbyggnad: 1%
  Vuxenutbildning inkl. svenska för invandrare: 1%
  Integration och arbetsmarknadsåtgärder: 0,4%

Foto: HK Andersson
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En helt ny stadsdel växer fram vid 
Järva krog. I stadsdelen kommer det 
att finnas bostäder, förskolor, 
gångstråk och kontor. Vad gäller 
företagen har både NCC och PEAB 
redan satt spaden i marken för sina 
nya huvudkontor. 

Hela området vid Järva krog är under 
förändring. Ett område, som tidigare mest 
förknippats med trafikleder och korsningar, 
ska på sikt utvecklas till täta stadskvarter  
med såväl kontor och bostäder som trevliga 
gångstråk och grönområden. I visionen ligger 
också ett fokus på att det ska vara lätt att 
använda cykeln för att ta sig mellan olika 
delar av stadsdelen. Järva krog ska utvecklas 
till en levande stadsdel med närhet till service, 
natur och med goda kommunikationer.

”Det är just blandningen av lägenheter, 
kontor och service, som kommer att bidra till  
att stadsdelen blir levande under dygnets alla 
timmar”, säger Ann-Christine Källeskog, 
plan- och exploateringschef i Solna.

Nya huvudkontor
NCC är först ut med sitt kontorshus, vilket 
blir företagets nya huvudkontor. I samma 
kvarter kommer ytterligare kontor och 
bostäder att byggas i en senare etapp. Huset 
får sedumtak, ett tak med levande växtlighet, 
och taket kommer att förses med solceller.  
I markplan finns lokaler, som är anpassade  

för att användas som restauranger och butiker.
Även PEAB har fått bygglov för sitt nya 

huvudkontor. Den åtta våningar höga 
kontorsbyggnaden blir huvudkontor för 
PEAB och blir en av de fem byggnader, som 
planeras i det blivande kvarteret Sadelplatsen, 
som byggs längs E4:an i Nya Ulriksdal. 

Järva krog utvecklas

Under 2017 startade två satsningar inom 
Solnamodellen; Solnamodellen Extra och 
Solnamodellen Nyanlända. Fem personer 
har anställts för att arbeta med projekten 
som finansieras av Arbetsförmedlingen. 
Solna stad fungerar som länken mellan 
Arbetsförmedlingen, den arbetssökande 
och arbetsgivaren.

”Jag tycker att det är otroligt spännande 
att jobba på det här sättet som man gör  
i Solna. Vi ser ju att det leder till resultat. 
Det nya samarbetet med Arbetsförmed-
lingen är helt rätt väg att gå”, säger  
Ghada Al-Hakim, nyanställd näringslivs-
samordnare i Solna stad med fokus på  
att hjälpa nyanlända till jobb.

Solnamodellen nyanlända handlar om 

att bryta arbetslösheten hos nyanlända 
solnabor med uppehållstillstånd, som varit 
i Sverige kortare tid än två år. Stadens 
medarbetare letar efter arbetsgivare med 
lediga arbetsplatser och ser även till att 
finnas med och stötta såväl arbetstagare 
som arbetsgivare både inför och under 
anställningen, så att uppstarten fungerar 
så smidigt som möjligt för båda parter.

Vad gäller Solnamodellen Extra 
handlar det om att hjälpa personer,  
som stått utanför arbetsmarknaden i 20 
månader eller längre, att komma tillbaka 
till arbete. Satsningen innebär en förstärk-
ning av de insatser som redan görs i att 
matcha rätt person med rätt arbetsplats.

”Den här gruppen är många gånger 

högskoleutbildade och har lång arbets-
livserfarenhet, men har av olika anled-
ningar halkat utanför arbetsmarknaden.  
I projektet ligger fokus på individuellt stöd 
och genom vägledning hjälpa personer 
tillbaka i arbete. Vi ser att det funkar.  
I slutet av augusti i år hade staden tagit 
emot 24 personer, som fått riktat stöd, 
varav 16 personer fick en anställning”, 
säger Ulla Johansson, avdelningschef på 
kompetensförvaltningen.

Staden ser gärna att fler arbetsgivare 
öppnar dörrar och möjligheter för 
arbetslösa. 

Vill du bidra till att anställa en arbets- 
sökande solnabo, hör gärna av dig via: 
solna.se/vag-tillbaka-till-arbete

Fler får jobb i Solna
Ibland är vägen tillbaka till arbete onödigt komplicerad, men inte i Solna. Här hjälps staden och det lokala 
näringslivet åt med att matcha arbetssökande med jobb i den så kallade Solnamodellen. Det har lett till 
att arbetslösheten i Solna är bland de lägsta i landet. Nytt för i år är att staden, tillsammans med  
Arbetsförmedlingen, gör extra satsningar för att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa till jobb.

Visionsbild: "Mellangatan" White arkitekter.
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Det har varit en intensiv termin i Parkskolan, 
liksom i alla Solnas skolor. Två klasser med 
förskoleklassare och en med ettor har bekantat 
sig med nya kamrater, nya lokaler och ny 
skolgård. Och inte minst med alla nya lärare.

”Det är så roligt att ha fått den här möjlighe-
ten, att ha startat upp i nya fina lokaler. Början 
av terminen på Parkskolan har gått fantastiskt, 
både elever och pedagoger trivs med varandra och 
i den nya miljön. Vi ser fram emot att alla lokaler 
är färdigställda och vi får möjlighet att börja ett 
samarbete med Kulturskolan när de flyttar in”, 
säger Annette Enbuske, rektor på Parkskolan.

Till våren är det dags för etapp två av 
inflyttningen. Då kommer skolan att fyllas
med musik, sång, teaterlektioner samt färg 
och form i massor när kulturskolan gör entré.

”När vi fått tjuvkika in i nya Parkskolan, 
har vi sett att riktigt fina lokaler växer fram för 
Kulturskolans olika behov. Vi ser väldigt mycket 
fram emot att flytta till nyrustade och välanpas-
sade lokaler. Vissa rum kommer både vi och 
skolan att använda, inte minst den fina 
matsalen, som blir en bra yta för många 
kulturupplevelser”, säger Inger Carlonberg, 
rektor på Kulturskolan.

Kulturskolan kommer inte bara att finnas  
i Parkskolan. En ny filial finns redan i Raoul 
Wallenbergskolan i Järvastaden och Kultur-
skolan kommer att fortsätta med sina kurser  
i övriga stadsdelar.

Kulturskola tar plats i Parkskolan
Nu har snart en termin gått sedan elever och lärare flyttade in i helt nyrenoverade Parkskolan och 
till vårterminen är det dags för än fler att ta plats, nämligen elever och lärare från Kulturskolan.

Parkskolan är en kommunal grundskola för 
elever i förskoleklass till årskurs 3. Solna 
Kulturskola erbjuder kursverksamhet i musik, 
sång, dans, musikal, teater, bild & media, film 
och skrivande för barn och ungdomar upp till 
18 år, som är boende i Solna.

Foto: Olav Queseth



6 | SOLNANYTT NUMMER 4 | 2017

Digitala lås ökar tryggheten
Digitala lås blir allt populärare i samhället och en 
särskilt viktig funktion har de för hemtjänsten. Istället 
för att lägga tid på att hämta och byta nycklar kan 
hemtjänstpersonalen nu snabbare ta sig till de äldre. 
Dessutom försvinner risken att nycklar hamnar på 
villovägar. Under hösten startade införandet av digitala 
låsvred hos solnabor, som har hemtjänst.

Alla solnabor med hemtjänst eller trygghetslarm kommer 
att få sina låsvred utbytta mot digitala låsvred. Totalt kommer 
cirka 1 500 låsvred att installeras fram till sommaren 2018.

”Jag tycker att det är jättebra att staden inför digitala 
lås. Särskilt bra för hemtjänstpersonalen som slipper 
nycklar och kan komma snabbare till mig. Ibland är det två 
personer som ska hjälpa mig, om den ena kommer före 
den andra och saknar nycklar, så kan den första personen 
komma in snabbare och behöver inte vänta in sin kollega”, 
säger Margareta Blombäck, som bor i Frösunda.

Det finns många fördelar med digitala lås. Framför allt 
kortas utryckningstiderna ned väsentligt för de som har 
trygghetslarm. Mer information om de digitala låsen hittar 
du på solna.se/digitalalas

Socialstyrelsen har under hösten presenterat sin årliga under- 
sökning om äldreomsorg och hemtjänst. Undersökningen visar  
att solnabor, som bor på vård- och omsorgsboende eller har 
hemtjänst, överlag är mycket nöjda. En siffra som sticker ut extra  
är att 91 procent av de anhöriga tycker att samarbetet med hem-
tjänstpersonalen fungerar bra, vilket är en ökning från i fjol. 

Det är femte året i rad som Socialstyrelsen genomför brukarundersökningen 
som vänder sig till äldre som bor på vård- och omsorgsboende eller har 
hemtjänst och deras anhöriga. Resultatet visar att anhöriga är särskilt positiva 
till hur samarbetet mellan dem och hemtjänsten fungerar. 91 procent av de 
anhöriga har svarat att de tycker att samarbetet fungerar bra, vilket är en 
ökning med fem procent från föregående år.

Boende på vård- och omsorgsboende är mest nöjda med bemötandet från 
personalen och att de känner stort förtroendet för personalen. Resultatet visar 
också att de äldre tycker att de i högre utsträckning än tidigare kan påverka när 
de vill ha hjälp och de svarar även att de upplever att personalen har tillräckligt 
med tid att utföra sina arbetsuppgifter. Resultatet visar dessutom att andelen som 
besväras av ensamhet är fortsatt lägre i Solna jämfört med genomsnittet i riket.

”Svaren ger en värdefull vägledning kring vilka områden vi ska fortsätta 
utveckla och vad som fungerar bra”, säger Elisabet Sundelin, förvaltningschef, 
omvårdnadsförvaltningen. 

Solnabor nöjda  
med äldreomsorg

Bostadsstiftelsen Signalisten planerar att bygga 150-200 lägenheter  
i centrala Solna. Den 14 november fattade kommunstyrelsen beslut  
om principöverenskommelse och planuppdrag till byggnadsnämnden.

De 150-200 nya hyresrätterna kommer att byggas i kvarteret Platån 
mellan Solna centrum och Hagalund. Förutom hyresrätterna kommer 
Signalisten att bygga en förskola med 4-6 avdelningar och 10 sociala 
lägenheter. Signalisten ska även bidra till stadens medfinansiering till 
utbyggnaden av tunnelbanan från Odenplan till Arenastaden.

”Det är positivt med ett stort tillskott av hyresrätter mitt i centrala 
Solna. Det sker dessutom i direkt anslutning till den nya tunnelbanelinjen 
till Arenastaden”, säger Anders Offerlind, förvaltningschef i Solna stad. 
Totalt har Bostadsstiftelsen Signalisten mer än 700 nya lägenheter  
i pågående byggnation eller planering.

150-200 nya hyresrätter

Foto: Justem Johnsson
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Solnas bostadsstiftelse Signalisten har fått klartecken att bygga 80 nya 
trygghetslägenheter i Huvudsta, samtliga avsedda för personer över 70 år. 
Lägenheterna byggs i ett naturskönt läge intill Ulvsundasjön och förses 
med en unik träfasad.

”Genom det nya trygghetsboendet i Huvudsta erbjuder vi ett attraktivt boende i 
en trevlig miljö för Solnas äldre. Dessutom är det roligt att husen kommer få ett 
spännande utseende med sin träfasad”, säger Per Anders Hedkvist, VD på 
Signalisten. 

Boende i lägenheterna kommer att ha tillgång till gemensamhetslokal som 
kommer att ligga i en av bottenvåningarna. Granne med de nya husen ligger 
Skoga äldrecentrum i Jungfrudansen. Där erbjuds frisör, fotvård och en 
restaurang med terass ute i den levande trädgården, som bjuder in till att 
plocka blommor, frukt och bär.

Preliminär byggstart för trygghetsboendet är i början av 2018 och intresse-
anmälan kommer att kunna göras via Signalistens hemsida från december 
2018. Lägenheterna planeras vara klara för inflyttning i september 2019.

80 nya trygghetslägenheter

Under hösten fick Enköpingsvägen ny asfalt. 
Asfalteringen av Enköpingsvägen genomför-
des i oktober och den nya beläggningen har 
lagts i samtliga körfält i båda körriktningarna 
på sträckan mellan Råsta strandväg och Järva 
Skjutbaneväg. Totalt handlar det om cirka 
850 meter väg i varje riktning. För att 
minimera påverkan på trafiken genomfördes 
det mesta av arbetet under kvällar och nätter 
för att minimera påverkan på trafiken.

Ny asfalt på  
Enköpingsvägen

Nya  
bostäder  
i Pampas
300 nya lägenheter, ny förskola 
och upprustning och utveckling 
av parkstråket mot vattnet. Det  
är planen för de nya kvarteren i 
Huvudsta vid Pampas i Ekelund- 
området, ett av Solnas viktiga 
stadsutvecklingsområden.

Pampas Marina ska utvecklas till 
nya kvarter med omkring 300 nya 
bostäder (varav 20 sociala lägen- 
heter). Det kommer även finnas 
lokaler för affärsverksamheter  
i bottenvåningarna och en ny  
förskola. Området kommer att få  
en unik inramning vid marinan.

”Genom utvecklingen i Ekelund 
och Pampas skapas möjligheter  
för nya bostäder, nya förskoleplatser 
och en upprustning av strandpro-
menaden längs vattnet. Vi ser också 
över möjligheten till att öppna upp 
en ny tunnelbaneuppgång från 
Västra skogen”, säger Carolina 
Pettersson, förvaltningschef på 
miljö- och byggnadsförvaltningen.

Bostadskvarteren kommer att 
ha ett väldigt attraktivt läge då  
de ligger nära såväl Mälaren som 
Kungsholmen och Västra skogens 
tunnelbana. För att boende i 
området på bästa sätt ska ha 
glädje av närheten till vattnet  
ska strandpromenaden mellan 
Ekelundsbron och Huvudsta  
Gård rustas upp.

”Vi vet att det är viktigt att barn får simundervis-
ning tidigt så därför var det naturligt för oss att 
lägga simundervisningen redan i förskoleklass. 
Barnen blir trygga och får uppleva glädjen och 
friheten i att leka i vatten och lära sig simma”, 
säger Alessandra Wallman, tf förvaltningschef 

på barn- och utbildningsförvaltningen.
Efter avslutad kurs får varje elev ett diplom, 

som visar att de har genomgått simskolan. 
Skolan får också information om elevernas 
kunskaper och erbjuder därefter minst två 
tillfällen per år för att följa upp simningen. 

Simundervisning  
för 6-åringar
Solna är bland de första kommuner i landet, som har infört simundervisning  
för alla elever i förskoleklass. Anledningen till att undervisningen läggs redan  
i förskoleklass är att barnen ska få vattenvana, bli trygga i vattnet och på så  
sätt ha lättare att lära sig simma. 

Foto: Anders Andersson
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Solna stads miljöpris tilldelas i år 
Svenska Brasserier för sitt arbete 
med Ulriksdals Värdshus. Svenska 
Brasserier har höga hållbarhetsam-
bitioner och satsar vid Ulriksdals 
Värdshus på att skapa ett slutet 
kretslopp och att gynna den biolo-
giska mångfalden.

Sedan september 2016 driver Svenska 
Brasserier Ulriksdals Värdshus i Solna. 
Förra året anlade de en 15 000 m2 stor 

odlingsyta framför värdshuset, som 
tidigare har brukats som köksträdgård 
åt slottet. Syftet är att det som odlas 
vid Ulriksdal ska förse koncernens 
restauranger med grönsaker, bär, örter 
och blommor, men odlingen är även 
tänkt att fungera som ett besöksmål. 

Svenska Brasseriers strävan är att 
skapa ett Ulriksdal som ett slutet 
kretslopp med grönsaker, bär, örter, 
bin, höns och så småningom även 
större djur.

Svenska Brasserier har nyligen 
anställt en hållbarhetschef och jobbar 
med hållbarhet på flera sätt. Under 
hösten 2017 får Ulriksdal en egen 
kompost där matrester från köket ska 
bilda näringsrik jord, som sedan ska 
användas till odlingen. Det finns även 
planer på att installera uttag för att 
gäster ska kunna ladda sin elbil. 

Läs mer om Solna stads miljöpris här: 
solna.se/miljopris

Miljöpris tilldelas Svenska Brasserier

Varje vardagsmorgon lämnar stadens 
entreprenör en rapport över eventuella 
åtgärder, som har genomförts under natten 
samt en plan för det som behöver hanteras 
under dagen. Entreprenören har tillgång till 
vädertjänster med faktiska temperaturer för 
vägarna samt är ute i stadsmiljön och 
kontrollerar risken för halka och isbildning. 
Entreprenören har även tillgång till GPS-sän-
dare i sina arbetsfordon, på så vis kan stadens 
avtalsuppföljare se exakt var entreprenören 
har kört och vilka tider det skett.

"Vi prioriterar alltid de mest använda gatorna. 
Cyklister, bussar, bilar och gående måste komma 
fram till skola och jobb", säger Anna Tiberg, 

avtalsansvarig på tekniska förvaltningen.
Det säkerställs även att stadens kontaktcenter 

har information om läget i staden så att de kan 
svara på solnabornas frågor om snö och halka. 

"Kontaktcenter har i sin tur en väldigt viktig 
roll i att berätta för entreprenören och förvalt-
ningar i staden om de felanmälningar och 
synpunkter, som kommer in från solnaborna. Vi 
får snabbt veta om en gata behöver plogas eller 
om det är halt vid ett övergångsställe", säger 
Emma Valfridsson på kontaktcenter.

Vad gäller då för snöröjningen?
"För att arbetet med plogning och halkbekämp-
ning ska flyta på så bra som möjligt är det viktigt 

att vi får hjälp av solnaborna genom att service- 
dagarna respekteras och bilar flyttas så att plogbil- 
arna kan komma fram", säger Andreas Evestedt,  
stadsmiljöchef på tekniska förvaltningen. 

När det kommer väldigt stora mängder snö 
på kort tid, som i november 2016, kan inte 
alla gator åtgärdas samtidigt. Åtgärderna 
riktas då först till stadens prioriterade gator 
och mindre vägar hanteras allt eftersom.

Nu är vintern här – så jobbar staden
Arbetet med att se till att snö, is och halka håller sig borta från stadens gator, gångbanor och cykel- 
vägar pågår under hela vintern. Men hur förbereder sig staden och hur går arbetet egentligen till?

Här kan du se status på snöröjningen och 
halkbekämpningen och vad som är aktuellt 
just nu: solna.se/snorojning-aktuellt-just-nu

Foto: Casper Hedberg
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Arbetet med att anlägga ett nytt allmänt 
utebad vid Huvudsta strand vid Ulvsun-
dasjön har påbörjats. Badet som 
kommer att ha en hästskoformad 
brygga, en mindre sandstrand, ute-
dusch och en ny cykelparkering ska 
vara klart lagom till att badsäsong 2018 
drar igång.
”Det nya utebadet är lätt att ta sig till, inte 
minst om man väljer att gå, cykla eller åka 
kollektivt. Det blir en spännande plats i Solna 
då det redan befintliga bassängbadet, seglarsko-
lan och serveringen i området nu kompletteras 
med ett allmänt utebad”, säger stadsmiljöchef 
Andreas Evestedt.

 Utebadet erbjuder en mindre sandstrand, 
bryggor, gräsyta, utedusch samt enklare 
omklädningsrum. Vid stranden finns ett 
båtcafé med servering och vid det redan 
befintliga bassängbadet Huvudstadbadet finns 
även en servering.

 Från sommaren 2018 kommer det att 
finnas tre utomhusbad i Solna. Det nya 
utebadet samt bassängbaden Huvudstabadet 
och Svedenborgsbadet (Bergshamra).

I två av stadens parklekar finns även 
grunda plaskdammar, som passar de yngsta 
solnaborna. Den ena finns i Skytteholmspar-
ken och den andra i Hagalundsparken.

Nytt utebad klart 2018...

Arbetet med Solnas nya simhall pågår som bäst. Planen är att solnaborna 
kan ta sina första simtag i bassängerna under 2020. Simhallen byggs på 
Ulriksdals IP, bredvid ishallarna endast ett stenkast från Arenastaden 
och dess utmärkta kommunikationer.  

Solnas nya simhall kommer att ha tio simbanor på 25 meter, under- 
visningsbassäng, barnbassäng, multibassäng med höj- och sänkbar 
botten, samt bastu och omklädningsrum.

"Det känns väldigt bra att kunna erbjuda solnaborna en ny funktionell 
simhall för simundervisning, motionssim, vattengympa, lekbassäng och rehab", 
säger Kennet Siverling, enhetschef på kultur- och fritidsförvaltningen.

Simhallen ska ägas av Solna stad men kontorsvåningarna ovanför 
simhallen kommer att ägas av Fabege. Det rör sig alltså om en så kallad 
tredimensionell fastighetsbildning. 

" Vi väljer att  bygga på här sättet för att utnyttja marken i det 
attraktiva läget i direkt anslutning till Arenastaden på bästa möjliga sätt. 
Genom att kombinera en simhall med kontorlokaler kan dessutom solnabor-
nas kostnader för simhallsbygget minimeras", säger Kristina Tidestav, 
stadsdirektör i Solna.  

Fram till dess att den nya simhallen står klar är Vasalundshallen i drift. 
Vasalundshallen har under senare år genomgått en hel del upprustning 
för att kunna fungera på ett bra sätt tills dess att den nya simhallen står klar. 

...och planeringen av ny simhall pågår för fullt

Foto: HK Andersson

Vy från Signalbron. 
Visionsbild: Strategisk Arkitektur
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Vad händer i vinter?

I år kommer alla solnabor att kunna njuta lite extra av stadsmiljön 
under juletid. På fyra olika platser kommer ny julbelysning att sättas 
upp och bidra till en ännu mer attraktiv, levande och trygg stad. 

Den nya julbelysningen kommer att sättas upp på Stråket i 
Råsunda, i rondellen på Solna kyrkväg vid Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus, i den stora eken vid infarten till Hagalund ifrån Frösundaleden 
och i eken vid tunnelbaneingången på Solnaplan i Solna centrum. 

Ekarna vid Hagalundsinfarten och på Solnaplan kommer att 
dekoreras med gnistrande stjärnor och ljusklot. På Stråket kommer 
gatlyktorna på torget att smyckas med plymer av julbelysning, och i 
rondellen på Solna kyrkväg kommer två specialdesignade amaryllis- 
blommor att skänka julstämning i vintermörkret. 

Julbelysningen är planerad att tändas den första advent och 
kommer sedan att lysa fram till tjugondag Knut.

Ny julbelysning lyser upp staden

Det finns alltid något att göra
På stadens fritidsanläggningar hittar du som är ung 
kompisar, aktiviteter och trygga vuxna. Fritidsklubbar, 
kvartersgårdar och fritidsgårdar finns i alla stadsdelar. 
För äldre ungdomar finns mötesplatser som Solna 
Ungdomscafé, Frösunda Ungdomscafé, Torpet och 
Black Sheep. Även biblioteken är viktiga mötesplatser.  

Öppettider, adresser och tips på aktiviteter hittar du 
på solna.se/jullov och på membran.nu

Utflykter på isarna
Populära utflyktsmål för skrinnare, skidåkare och 
flanörer är Råstasjön och Brunnsviken, där banor plogas 
upp inför helgerna mellan nyår och sportlov. Senaste 
nytt om läget på isarna finns alltid på solna.se/naturisar.

Allmänhetens åkning
Ulriksdals IP är först med att låta allmänheten komma 
in på isen, sedan följer Bergshamra IP när vädret 
medger. Banan på Huvudstafältet brukar få is efter nyår, 
och i Järvastaden finns en isbana vid Mulle Meckparken. 
Information hittar du på solna.se/istider

”Se upp i backen…”
I Skytteholmsparken och vid vattentornet i Bergshamra 
finns populära och snabba backar. För de mindre barnen 
räcker nog sluttningarna i Hagaparken gott och väl. 
Glöm inte hjälmen! 

Vinteraktiviteter som att åka skridsko, bygga snögubbar och åka pulka kräver inte mycket mer 
än vinterväder och vinterkläder. Vattenlekar i Vasalundshallen eller en läsdag på biblioteket 
kan vara alternativ för den som inte vill ge sig ut i kylan.

Foto: Anders Andersson
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Nyårsfyrverkerier är en förtrollande 
tradition som uppskattas av många, 
dock inte av alla. Därför är det viktigt 
att visa respekt för andra människor 
och djur och att man håller sig till tiden 
runt tolvslaget om man ska avfyra 
fyrverkerier. För att få köpa, inneha, 
använda eller befatta sig med fyrver-
kerier måste man ha fyllt 18 år.

Nyårsfyrverkerier

Låt din gran bli en ny lekplats för  
fiskar i Ulvsundasjön! 

Lördag och söndag, 20-21 januari 2018, 
klockan 10-14, är det julgransinsamling på 
Solnaplan. Granarna som lämnas in flisas och 
blir till fjärrvärme eller till att skapa risvasar 

som kommer att användas till nya lekplatser 
för fiskar i Ulvsundasjön. 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. 
Samma tider gäller för de obemannade 
platserna, från klockan 10.00 den 20 januari 
till och med klockan 14.00 den 21 januari. 
Läs mer på solna.se/julgran

Möjligheten till hjälp, stöd och rådgivning 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 socialtjänst 
öppnar kan du vända dig till Socialjouren Nordväst på 08-44 44 503 
eller 08-44 44 504. Agera kvinnojour är en fristående ideell kvinno-
jour i Solna som man kan ringa måndag, onsdag, fredag klockan 
19.00–21.00, på telefonnummer 08-27 90 80. 
Mer information finns på solna.se/krisjour

Hjälp & stöd – även under kvällar och helger

Vad händer 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 brandsäkerhe-
ten. 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.

Tänk på brandsäkerheten

Här kan du se nyårsfyrverkerier
• Hagalund, vid vattentornet 
• Johan Enbergs väg och andra platser ovanför  
 Huvudsta strand som Wiboms väg och Jungfrudansen 
• Hagatoppen 
• Slaktarbacken, ovanför busstorget vid Solna C 
• Skytteholmsparken 
• Råstasjön 
• Råsunda IP 
• Råsunda torg

Foto: Mikael Svensson
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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 medarbe- 
tarna 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

Vill du nå Solna stad? 
Ring 08-746 10 00!

Hej! 

Stadens sociala medier: 
Instagram: solna_stad  
Facebook: cityofsolna  

Twitter: @solna.se  
LinkedIn: Solna stad

17 februari
Arena Run
Friends Arena

11 mars
Handboll (H):  
Ricoh-Lugi
Solnahallen

26 feb – 2 mars
Sportlov
solna.se/sportlov

21-22 mars
SM i karate
Solnahallen

3 mars
Skivmässa
Solnahallen

25 mars
Säsongsöppning: Olle 
Olsson Hagalundmuséet
Kvarteret Odin, Hagalund

9-10 mars
Melodifestivalen
Friends Arena

25 mars
Militariamässa
Solnahallen

23 dec – 9 januari
Jullov
solna.se/jullov

7 januari
Innebandy (H):  
AIK-Dalen
Solnahallen

2 februari
Konstprojekt:  
Moving Murals
Hagalunds industriområde

31 december
Nyårskonsert
Ulriksdals slottsteater 
Confidencen

25-26 december
Julkonsert
Ulriksdals slottsteater 
Confidencen

27-28 januari
Megaloppis
Solnahallen

20 januari
Nya barnavdelningen invigs
Biblioteket Solna C

20-21 januari
Junior-SM i fäktning
Vasalundshallen

Foto: Lo Boman


