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Säkra och
trygga skolvägar
Solna är en stad som växer. Nya områden växer fram med nya
invånare och staden blir tätare. Fler barn och unga kommer med
andra ord i framtiden att röra sig i Solna och inte minst ta sig till
och från skolorna. För att höja trafiksäkerheten vid skolorna har
en plan för säkrare skolvägar tagits fram, liksom ett genomförandeprogram. Först ut med säkerhetshöjande åtgärder är Bergshamraskolan och Råsunda skola.

I år firar Solna 75 år som stad. Det kommer
att firas stort på nationaldagen i Hagaparken, men
också med aktiviteter under resten av jubileumsåret. Det är en spännande utvecklingsresa som
staden har gjort under dessa år med både toppar
och dalar. När jag föddes i slutet av sjuttiotalet och
växte upp i början av åttiotalet var det kris i Solna.
Befolkningen minskade, nybyggnationen avstannade, jobben försvann, arbetslösheten var hög
och skatteintäkterna gick ner.
Det krävdes och togs krafttag för att vända
Solnas negativa utveckling. Staden började
fokusera på tillväxt och stadsutveckling. Vi kan
idag konstatera att strategin var framgångsrik.
Solna är idag en av de snabbast växande kommunerna i landet och med en växande befolkning
kommer skatteintäkter, som kan användas för att
utveckla välfärden.
Ibland gör kritiska röster gällande att Solna
fokuserar för mycket på tillväxt. För egen del kan
jag bara konstatera att jag har sett hur det går när
utveckling och tillväxt inte prioriteras. Då försvinner resurserna som ska gå till välfärden, arbetslösheten stiger och utanförskapet ökar. Det är inget
självändamål att växa, utan det är ett verktyg för
att skapa resurser för att kunna hjälpa de som
behöver hjälp, när de behöver den som allra mest.
I detta nummer av Solnanytt kan Du läsa mer
om Solnas 75-års jubileum och om stadens
spännande utvecklingsresa. Du kan också läsa
om de satsningar som görs på att utveckla en ny
idrottsplats i Järvastaden, på att rusta stadens
skolor och på att skapa säkra och trygga skolvägar. Dessutom berättar vi om stadens vision och
utvecklingsplan för Överjärva gård – en unik
kultur- och naturmiljö i Solna med en betydande
potential att bli en samlingsplats för solnaborna.

Att se till att barn kan röra sig säkert till och från skolan är oerhört viktigt och
något som staden ständigt arbetar med. Nu tas dock ett helhetsgrepp kring
frågan och åtgärder ska genomföras vid skolorna som är viktiga för just deras
elever. I år startar arbetet och först ut är Bergshamraskolan och Råsunda skola.
– För att öka säkerheten och höja trygghetskänslan genomförs en rad
insatser i den fysiska trafikmiljön kring skolorna. Det handlar exempelvis om
hastighetsdämpande åtgärder, förbättrade övergångsställen och tydliggörande
av avlämningsplatser. Det kan även handla om att förbättra belysning och
säkerställa att bommar och staket finns på rätt ställen, säger Andreas Evestedt,
stadsmiljöchef i Solna.
Planen för säkra skolvägar beslutades i tre nämnder under slutet av 2017
och följdes av en genomförandeplan, som klubbades i april i år. De åtgärder
som föreslås bygger till stor del på en enkätundersökning som genomfördes
2017 bland vårdnadshavare, elever och skolpersonal för att få en bild över hur
barnen rör sig till och från skolområdena.
– Vi vill skapa förutsättningar för att fler barn i Solna ska känna att de kan
cykla eller gå till och från sin skola. Hur trafikmiljön är utformad spelar då en
avgörande roll, avslutar Andreas Evestedt.
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Ny idrottsplats för
fotboll i Järvastaden
En modern och flexibel idrottsplats med
inriktning mot fotboll kommer att byggas
i norra Solna. Det beslutade kommunstyrelsen den 26 mars och gav samtidigt
byggnadsnämnden i uppdrag att
påbörja planarbetet för att möjliggöra en
idrottsplats i Järvastaden.
Fotboll är den största idrotten i landet och det
gäller inte minst Solna. Här spelar vart femte
barn eller ungdom fotboll på fritiden. I takt
med att Solna växer behövs nya idrottsanläggningar för att möta det växande behovet av
spelytor för både träning och match.

Närhet till skola och förskolor
Den nya idrottsplatsen ska byggas på den
kilformade ytan i Järvastaden i norra Solna, som
kallas för Krossen. Det innebär att den nya
idrottsplatsen får ett bra läge, i direkt anslutning
till utbyggnadsområdena Järvastaden och Nya
Ulriksdal. Det blir också nära till kommunikationer, förskolor, skolor och Järvafältet.

Tiotusen timmar idrott
De tre nya fotbollsplanerna kommer att ingå i
kultur- och fritidsförvaltningens totala utbud
av fotbollsplaner och fördelas till idrottsföreningar enligt gällande principer. Totalt tillförs
över tiotusen timmar idrottstid per år till
skolor och föreningsliv i Solna.
– Den nya idrottsplatsen blir ett välkommet tillskott i vårt utbud av fotbollsplaner för
den organiserade fotbollen i hela Solna, men
ger också fina möjligheter till spontanidrottande för fotbollssugna barn i närområdet,
säger Kennet Siverling, chef för anläggning
och föreningsstöd på kultur- och fritidsförvaltningen.

Tre konstgräsplaner för fotboll
Totalt kommer tre konstgräsplaner för fotboll
att byggas – en fullstor fotbollsplan för elva
spelare och två planer för nio spelare. Planerna
kan också delas upp i flera mindre planer vid
behov. Dessutom behövs förstås omklädningsrum och domarrum för damer och herrar,

driftutrymmen, klubbförråd, uppställningsplatser för skötselutrustning, belysning,
parkeringsplatser med mera. Det kommer
också att finnas mindre ytor för spontanidrott
inom området.
Kommunstyrelsens beslut innebär att
byggnadsnämnden nu får i uppdrag att
påbörja planarbetet för Järvastadens nya
idrottsplats. I arbetet kommer inte minst
miljöfrågorna att vara centrala, för att minska
spridningen av microplaster från konstgräsplanerna.

Redo för avspark 2020/2021
Detta blir Solnas näst största fotbollsanläggning, efter Skytteholms idrottsplats. Målsättningen är Järvastadens nya idrottsplats ska
vara redo för avspark 2020/2021.
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Tryggare och
trivsammare skolor
Under 2018 är upprustning av förskole- och skollokaler en prioriterad fråga för staden. Totalt är
20 miljoner kronor avsatta för upprustningsinsatser under året. Först ut att rustas är Ekensbergsskolan och Skytteholmsskolan, där alltifrån entréer, klassrum och toaletter kommer att snyggas
till och förbättras.
Upprustningsinsatserna varierar något
skolorna emellan, men målet är
detsamma – att öka trivseln och
tryggheten bland elever och lärare.
Först ut att rustas är Ekensbergsskolan
och Skytteholmsskolan, där alltifrån
entréer, klassrum och toaletter snyggas
till och förbättras. Även på Bergshamraskolan målas entréer och toaletterna
rustas och fräschas upp. På Granbackaskolan skapas en helt ny entréingång,
vilket frigör yta och adderar ett nytt
klassrum och viss belysning byts ut.
Även Råsundaskolan står på tur, där
det är målning och uppljusning av
gemensamma ytor som är prioriterat.
På Bergshamraskolan rustas även
skolgården upp för att skapa en
bättre och mer trivsam utomhusmiljö, med möjlighet till många
aktiviteter. Delar av skolgården
gjordes i ordning för några år sedan
och nu är dags även för den del av
gården där de yngre barnen vistas.
Eleverna har varit med och tyckt till
och bland annat kommer en ny
kompisgunga på plats. Även målning
av basketplan och hagar görs och nya
cykelställ sätts upp. Utöver det rustas
och renoveras fotbollsmål, gungställning och basketkorgar samt flera
tillgänglighetsanpassningar görs.
– Det kommer att bli fint. Det är
så roligt att våra elever har fått vara
med och påverka vad som ska göras
på skolgården och det har skapat ett
stort engagemang, säger Ulrika
Bengtsson, lärare på Bergshamraskolan och ansvarig för arbetet
tillsammans med eleverna.
Upprustningarna på skolorna har
påbörjats under våren och kommer att
pågå under hela året.
Foto: Astrakan
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Populära Solna
gymnasium lockar
elever från hela Sverige
Solna Gymnasium är en av Stockholms läns mest populära
gymnasieskolor. Till höstens antagning har skolan nästan dubbelt så många sökande som det finns platser och antalet elever
som söker till skolan har ökat med 70 procent på fyra år.
– Jag är nöjd och stolt över Solna Gymnasiums
utveckling de senaste åren. Sedan 2014 har vi
ökat antalet sökande med 70 procent, vilket är
ett riktigt bra resultat. Vi har arbetat med att
ständigt förbättra verksamheten för varje år
och det har medfört en hög kvalitet där elever
rekommenderar skolan till sina kamrater, säger
Dan Sundblad, rektor på Solna Gymnasium.
Skolan har ett stort upptagningsområde
med elever från hela 36 kommuner i Sverige.

Trygghet och trivsel är viktiga faktorer för att
eleverna ska lyckas i sin utbildning och på
skolan finns en engagerad personalgrupp som
arbetar för det varje dag.
– Här på Solna Gymnasium får elever och
personal vistas i en trivsam och trygg miljö
där alla har möjlighet att utvecklas och lära,
säger Dan Sundblad.
Utöver åtta olika nationella program och
inriktningar erbjuder skolan nationell idrotts-

Solna Gymnasiums aula.

utbildning i amerikansk fotboll, basket, fotboll,
fäktning, innebandy, ishockey, simning och
volleyboll. Det gör skolan till den största
idrottsskolan i Stockholmsregionen. Gymnasiet har haft flera framgångsrika elever, som är
viktiga förebilder för de elever som går på
skolan idag. Exempelvis har fotbollsspelaren
Robin Quaison, som nu spelar i Mainz i
Tyska Bundesliga, och Sara Hjalmarson,
landslags- spelare i ishockey, gått på skolan.

Ny chef på barnoch utbildningsförvaltningen
Alessandra Wallman är sedan april ny chef på barn- och utbildningsförvaltningen i Solna. Ett stort fokus för henne och
förvaltningen kommer framöver att ligga på att förbättra kunskapsresultaten i stadens skolor och kvaliteten i stadens
förskolor. Alessandra har lång erfarenhet av att arbeta som chef inom barn- och utbildningsområdet.
– Jag är glad och stolt över uppdraget. Arbetet handlar om att
varje dag skapa rätt förutsättningar för våra duktiga och
engagerade förskole- och skolledare, pedagoger och lärare runt
om i stadens verksamheter för att de i sin tur ska kunna göra
det allra bästa arbetet med barnen och eleverna. Våra förskolor
och skolor ska kännetecknas av hög kvalitet och ska vara en
plats där både barn och vuxna trivs och utvecklas, säger
Alessandra Wallman.
Alessandra har arbetat som tillförordnad förvaltningschef
för barn- och utbildningsförvaltningen sedan i höstas och
fortsätter nu som förvaltningschef. Inom Solna stad har hon
haft olika chefspositioner sedan 2008 och på barn- och
utbildningsförvaltningen har Alessandra arbetat sedan 2014.
För att stärka ledningen ytterligare inrättas en tjänst som
biträdande förvaltningschef, en roll som har tilldelats Dan
Sundblad. Dan har varit rektor på Solna Gymnasium sedan
2014 där han framgångsrikt bland annat arbetat med att
förbättra skolans resultat, elevernas kunskapsutveckling och
trivsel (läs mer ovan).
Alessandra Wallman, ny chef på barn- och utbildningsförvaltningen.
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Solnas utvecklingsresa
I 75 år har Solna varit stad. Under dessa år har Solna varit på en intressant utvecklingsresa.
Resan började 1943 med några få stadsdelar omgivna av fält och skog. Därefter följde rekordåren
med stor befolkningsökning. Sedan kom avfolkningen på sjuttiotalet, som ledde till ett historiskt
handslag med en lika historisk återhämtning. Idag är Solna återigen en stad där byggkranar är ett
vanligt inslag i stadens siluett. Det byggs bostäder, arbetsplatser, skolor och tunnelbana.
Solna fick sina stadsprivilegier av
kungen 1943. I staden bodde då cirka
30 000 solnabor. Rankat bland Sveriges
städer kom Solna i folkmängd som
nummer sexton. Åren som följde fram till
oljekrisen på sjuttiotalet brukar kallas för
rekordåren. Detta epitet passar även in
på Solna, som nästan fördubblade sin
befolkning under dessa år. I mitten av
sextiotalet, vid tiden då Solna Centrum
invigdes, hade befolkningen ökat till
58 000 invånare. Miljonprogramsåren
kom och det byggdes som aldrig förr.
Hagalunds signifikanta blå hus blev ett
välkänt landmärke 1973. Två år senare
invigdes den blå tunnelbanelinjen.
I mitten av sjuttiotalet skapades ett
ordentligt hack i Solnas tidslinje. Färre
flyttade hit och desto fler flyttade
härifrån. Den så kallade gröna vågen
kom att drabba Solna hårt, och i mitten
av åttiotalet hade befolkningen minskat
med närmare 10 000 människor. Det
fanns plötsligt färre solnabor som kunde
6 | SOLNANYTT NUMMER 2 | 2018

vara med och bidra till skatteunderlaget
och i och med det minskade intäkterna
till staden.
I det här svåra läget klev framsynta
politiker fram och tog i hand på att
vända Solnas utveckling. Det första
beslutet som togs för att vända den
negativa utvecklingen var att staden
skulle växa rent fysiskt. I mitten av
åttiotalet köpte därför staden Frösunda
av staten. Det blev startskottet för att
aktivt börja utveckla nya stadsdelar i
Solna. Efter att försvarsmakten hade
lämnat Ulriksdalsfältet och Västerjärva
blev även dessa områden intressanta för
stadsutveckling med nya bostäder och
arbetsplatser.
Staden utvecklade också det näringslivsfokus som idag har lett till att Solna
är den kommun som har flest företag
och arbetsplatser i landet. Inriktningen,
som genomsyrar hela staden än idag,
var att ett välmående näringsliv är
avgörande för stadens tillväxt och

utveckling. Näringslivsarbetet har också
möjliggjort utvecklingen av Solnamodellen, som går ut på att matcha arbetssökande solnabor mot lediga jobb hos
företag. Solnamodellen har bidragit till
att arbetslösheten är betydligt lägre i
Solna än i övriga regionen och riket.
Idag kan vi konstatera att de politiker i
Solna som i mitten av 1980-talet beslutade sig för att lägga om kursen lade
den rätt. Solna har sedan början av
2000-talet vuxit med 30 procent och har
idag 80 000 invånare. Det byggs nya
bostäder, arbetsplatser, tunnelbana och
skolor. Men Solnas utvecklingsresa
handlar inte bara om att bygga nya hus
och ny infrastruktur. Den handlar lika
mycket om att bygga för bättre livskvalitet och för framtidstro för solnaborna.
Ni kommer att kunna läsa mer om
Solnas utvecklingsresa i den jubileumsbok, som tas fram med anledning av
Solnas 75-års jubileum, och som
kommer att vara färdig till sommaren.

Fira jubileumsåret med
Operan i Haga!

Solna stad, Kungliga Operan och
Kungliga Hovstaterna bjuder in till
"Operan i Haga" - nationaldagsfirande
med jubileumsaktiviteter. Här finns
möjlighet att njuta av en stämningsfull
försommarkonsert med balett, allsång
och utdelning av Solna stads musikstipendier. Dessutom finns representanter
från Solna stad på plats i ett av tälten, för
att prata med intresserade solnabor om
stadens utvecklingsresa. Kort och gott,
det finns något för alla!
Med anledning av 75-årsfirandet är
familjeområdet vid Koppartälten ännu
större än tidigare år. I utbudet finns
något för alla, stora som små!

Foto: Calle Bredberg

Nationaldagsfirandet går även
i år traditionsenligt av stapeln i
Hagaparken. Ta med dig vänner och familj, fira med allsång,
dans, musik och picknick i det
gröna. I år finns det extra
mycket att göra eftersom
Solna fyller 75 år.

Se och gör i Hagaparken 6 juni:

• 11.30-15.00 Guidningar och turer i
Hagaparken
Under dagen erbjuds guidade visningar i parken med olika teman. Upptäck
vår fantastiska nationalstadspark med
båt, cykel eller till fots! Mer information
om tider och hur du bokar biljetter
hittar du på solna.se/evenemang

• 13.30 – 15.00 Stora scenens program
13.30 - Stipendieutdelning. Solna
stads musikstipendier delas ut till
unga talanger i klassisk och nutida
musik.
14.00 - Välkomsttal.
- Försommarkonsert med balett
framförd av solister från Kungliga
Operan, Kungliga Hovkapellet,
Kungliga Operans kör och dansare från
Kungliga Baletten. - Svensk försommarmusik med allsång. Solna kulturskolas barnkör framträder tillsammans
med Kungliga Hovkapellet.
• Information till besökare
Programmet kan ändras beroende på
väder. Det råder grillningsförbud i hela
Hagaparken. Servering av mat och
dryck finns på flera platser.

Foto: Shutterstock

• 11.00 – 16.00 Familjeaktiviteter i
parken - allt är kostnadsfritt!
Lekfullt skapande för alla åldrar. Prova
scenkostymer, tåskor, akrobatik och
instrument – friluftsmåleri, fantasifulla
byggen där barn får chansen att
skapa sina egna vyer av framtidens
Solna, sagostund och poesiverkstad.
Lägg därtill sittgympa för stora och
små samt en överraskning à la Gustav
III vid Brunnsviken!

SOLNANYTT NUMMER 2 | 2018 | 7

Foto: Anna Didriksson

Foto: Casper Hedberg

Foto: Holger Ellaard, Creative commons

Foto: Överjärva gård

Överjärva gård utvecklas
till attraktivt besöksmål
Överjärva gård ska utvecklas till ett attraktivt besöksmål. De historiska byggnaderna på gården
ska fyllas med spännande verksamheter som lockar en bred publik. I utvecklingen ska områdets
kulturhistoriska karaktär bevaras och gården ska fortsätta vara en grön oas för solnaborna i
Igelbäckens naturreservat.
Visionen och utvecklingsplanen innehåller en
framtidsbild och ett tiotal konkreta åtgärder för
hur Överjärva gård ska utvecklas. Inriktningen
är att engagera en eller flera entreprenörer, som
kan bidra till utvecklingen av området med
restaurang, café, konferens, utställningar och
marknader. Hästskostallet föreslås som
huvudbyggnad, med Gula villan och Vinterträdgården som komplementbyggnader.
– Överjärva gård är en oslipad diamant med
en betydande potential att bli en samlingsplats
för alla solnabor. Det handlar om att bygga på
kombinationen av en unik kulturmiljö,
historiska byggnader, det centrala strategiska
läget och närheten till djur och natur, säger Kjell
Hasslert, projektledare för arbetet med visionen
och utvecklingsplanen för Överjärva gård.
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Ladugården, som inte bedöms kunna
återställas till ursprungligt skick till rimlig
kostnad, föreslås ersättas med en mer
funktionell byggnad som kan fungera som
komplement till restaurang/café/konferensverksamhet. Den nya byggnaden ska smälta in
i området och exteriört ansluta till den
kulturhistoriska miljön.
– Flera entreprenörer har visat intresse att
etablera sig på Överjärva gård. De ser en stor
potential i en etablering av en restaurang/café/
konferensverksamhet mot bakgrund av det
centrala läget och den expansion som planeras
i närområdet, fortsätter Kjell Hasslert.
Överjärva gård är också en given plats för
Solna naturskola, som ska vidareutvecklas
som kunskapsresurs inom natur, miljö och

hållbar utveckling för barn och elever på
förskolor och skolor i Solna. En plan för
naturskolans utveckling och lokalbehov ska
därför tas fram.
I övrigt innehåller visionen och utvecklingsplanen ett förslag på permanent placering
av rödingarna (de gamla järnvägsbostäderna)
vid Överjärva gård i anslutning till järnvägen
nedanför statarlängan. Ett samarbete med
Järnvägsmuseet ska prövas för att kunna sprida
kunskap om järnvägens historia i Solna.
Kommunstyrelsen fattade beslut om vision
och utvecklingsplan för Överjärva gård den
14 maj. Här kan du läsa visionen och
utvecklingsplanen i sin helhet solna.se/
overjarvagard

Medborgarlöfte från
Solna stad och polisen
för tryggare stadsmiljö
Solna stad och polisen lovar solnaborna att arbeta tillsammans för att öka tryggheten i kommunen, med särskilt fokus
på brottsutsatta platser. Det är innebörden i det medborgarlöfte, som har skrivits under av Solna stad och polisen.
– Solna stads fina samarbete med polisen fortsätter även detta år, och med
en gemensam lägesbild har vi goda förutsättningar att öka tryggheten i
stadsmiljön, säger Marcus Qvennerstedt, säkerhetschef i Solna stad.
Utifrån dialoger med medborgare och medarbetare, analys av
brottsstatistik samt genomgång av tidigare års trygghetsmätningar har en
gemensam lägesbild tagits fram som ligger till grund för de planerade
åtgärderna och riktade insatserna. Till exempel ska Solna stad och polisen
tillsammans genomföra fyra trygghetsvandringar och samverka i
trafikfrågor med särskilt fokus på hastighetsöverträdelser.
Trygghetsinventeringen, som har genomförts i samverkan med polisen,
ligger också till grund för de åtgärder som Solna stad planerar under året.
Det gäller till exempel ny belysning, målning av övergångsställen och
renovering av ytskikt i gångtunnlar. Insatser mot nedskräpning ska också
göras i alla stadsdelar exempelvis genom att nya papperskorgar sätts upp.
Polisen ska, enligt medborgarlöftet, genomföra punktinsatser mot
brottsutsatta platser utifrån underrättelsebaserad information, och
kommer även att regelbundet genomföra fotpatrullering på publika
platser, till exempel kring Solna centrum.

Foto: Shutterstock

Fler bussar och tåg –
förstärkt kollektivtrafik
Då Solna växer med nya bostäder behöver kollektivtrafiken hänga med i utvecklingen. Staden arbetar
för att förstärka Solnas stadsdelar med fler tunnelbanestationer, fler bussar och fler tåg, framförallt i
rusningstid.
En historisk satsning görs nu med utbyggnaden av
tunnelbanans gula linje, som knyter Arenastaden samman med södra Haglund, Hagastaden och Odenplan.
Den nya linjen möjliggör nya bostäder och kontor längs
sträckan och underlättar för människor att bo och verka i
Stockholmsregionen, samtidigt som det hållbara resandet förstärks.
Solna stad arbetar gentemot landstinget, som
ansvarar för kollektivtrafiken för att kollektivtrafiken i
Solna ska förstärkas. Under det senaste året har ett

stort fokus legat på att förbättra kollektivtrafiken i norra
Solna. En nyckelfråga har varit att få tillbaka de avgångar
i pendeltågtrafiken i högtrafik vid Ulriksdals station, som
togs bort i december 2017. Nu har tidtabellen justerats
och antalet avgångar i högtrafik är som förr, de så
kallade skipstop-tågen är skippade.
Därutöver driver staden att det behövs god tillgång till
busslinjer, som ansluter Järvastaden och Nya Ulriksdal till
andra centrala kollektivtrafiknoder. Det finns idag fem
busslinjer som trafikerar Järvastaden och/eller Enköpingsvägen. Av dessa önskar staden att linje 502 ska
förlängas till de nybyggda delarna av Järvastaden, att
helgtrafiken förstärks och börjar tidigare än klockan 11, att
linje 505 går var 15:e minut i högtrafik och var 30:e minut
under helgerna samt att linje 540 går var 10:e minut även
under eftermiddagen.
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Solna klättrar snabbast
i serviceranking
Solna stad ligger i topp när företagen sätter betyg på
servicen i Stockholmsregionens kommuner. Det visar den
årliga undersökningen från SKL: Öppna jämförelser för
företagsklimat.
Solna stad är den kommun som förbättrat sitt resultat mest
sedan förra mätningen, och ökar till NKI 75 (Nöjd Kundindex)
under 2017. Det innebär att Solna stad erbjuder en högre
servicenivå än genomsnittet av kommunerna i landet (NKI 71)
och staden får även en topplacering i jämförelse med kommunerna i Stockholms län.
– Näringslivets höga betyg är ett kvitto på att vårt systematiska förbättringsarbete ger resultat. Nu fortsätter arbetet för att
ytterligare vässa det lokala företagsklimatet i Solna, säger Åsa
Bergström, näringslivschef i Solna stad.
Över tvåhundra företag i Solna stad har betygsatt kommunens service till näringslivet inom en rad kvalitetsfaktorer, med
genomgående högre betyg än förra årets mätning. Mest nöjda
är företagen med stadens bemötande, följt av kompetens,
rättssäkerhet, effektivitet, tillgänglighet och information. Solna
stad klättrar även i rankingen på alla myndighetsområden, som
till exempel bygglov, miljö- och hälsoskydd och markupplåtelse.

Nuddis – förskolan får
digital närvaro- och
frånvarohantering
För att underlätta när- och frånvarohantering inför Solna
stads förskolor ett digitalt stöd som kallas Nuddis. Genom
Nuddis sker närvaro- och frånvarohantering digitalt och
ersätter tidigare hantering med papperslistor.
– Det här är ett första steg i att digitalisera och förenkla
kommunikationen mellan förskolan och hemmet. Vi tittar
även på att utveckla Nuddis så att frånvaro kan anmälas
via en app, säger Hannes Jansson, utvecklingsledare för
förskolan på barn- och utbildningsförvaltningen.
Implementeringen av Nuddis har påbörjats på flera
förskolor under våren och ambitionen är att alla stadens
förskolor ska ha Nuddis innan 2018 är slut.

Invigning av Solnas
tredje naturreservat

Foto: Casper Hedberg

Lagom till stadens 75-årsjubileum invigs Solnas tredje naturreservat –
Råstasjöns naturreservat. Syftet med naturreservatet är att bevara och
utveckla det viktiga natur- och rekreationsområdet runt Råstasjön, som
ger möjlighet till ett aktivt friluftsliv för solnaborna. Det skapar också
förutsättningar för att bevara och vårda de värdefulla naturmiljöerna kring
sjön. Staden vill uppmärksamma det nya naturreservatet med en invigning,
vid Arenastadens entré, lördagen den 16 juni kl. 13.00. Vi bjuder på fika
och tipspromenad, varmt välkommen!
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Foto: Bodil Johansson

Tunnelbanan
i Hagalund döpt
Den nya stationen på tunnelbanans gula linje
ska heta: Södra Hagalund. Det beslutade
trafiknämnden i Stockholms läns landsting
tidigare i vår. Stationen kommer att få två
uppgångar – en vid Solnavägen och en i
Hagalunds arbetsplatsområde. Går arbetet
enligt plan invigs den nya stationen 2024
samtidigt som den gula linjen börjar gå
mellan Odenplan och Arenastaden.

Foto: Anders Andersson

Sommar i Solna
Sommarlov innebär bad, och Solnas två
utomhusbassänger är populära platser
för simning och lek. Både Huvudstabadet och Svedenbadet har gräsytor,
barnbassäng och servering på sina
områden. För barn och unga (5-17 år)
finns också ett förmånligt säsongskort,
som gäller hela sommaren.
Skytteholmsparken är stadsparken mitt i
Solna som lämpar sig väl för kortare eller
längre utflykter när vädret tillåter. Med den
stora lekplatsen, plaskdammen, serveringen

med möblerade solverandor, utegymmet,
bollplanen, beachvolleyplanen, samt de stora
fria ytorna, är det inte konstigt att parken är
extra välbesökt under sommaren. Parkstugan
håller öppet hela sommaren från tidig
förmiddag till en stund in på kvällen.
Biblioteket i Solna centrum håller öppet
hela sommaren och ordnar även en del
aktiviteter under sommarlovet. I Järvastadens
lekpark finns också tioårsjubilerande Mulle
Meck-biblioteket, med ett utbud som
fokuserar på mindre barn.
Tre av Solnas ungdomsverksamheter är

också tillgängliga under hela sommarlovet;
Solna Ungdomscafé i Skytteholm, Hagalundsparken nedanför ”Blåkulla” och UngdomsTorget i Bagartorps centrum.
Som vanligt erbjuder staden ett varierat
utbud av aktiviteter för barn och unga under
sommarlovet, med allt från dans och
kampsport, spontanfotboll och hantverk,
friidrott och käpphästar. När lovet närmar sig
växer utbudet fram i evenemangskalendern,
som finns på adressen: evenemang.solna.se
För öppettider, länkar och annan information, gå till sommarinformationen på solna.se
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Hej!

På gång i Solna
Foto: David Zandén

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

2 juni
Sommarfest
Hagalundsparken

13 juni
Skolavslutningsfest
Skytteholmsparken

30 juni
Tirgan, persisk festival
Huvudstafältet

4 augusti
Londonderby:
Arsenal – Chelsea
Friends Arena

2 juni
Sverige – Danmark
Friends Arena

15-20 juni
Festival O/Modernt
Ulriksdals slottsteater
Confidencen

2 juli
EMINEM Revival Tour
Friends Arena

11 augusti
Premiär: Vi på Saltkråkan
Augustendalsteatern

22 juni
Midsommarfirande
Överjärva gård

29 juli
AIK – Kalmar FF
Friends Arena

17 augusti
Parkteatern: Lilla Trollflöjten
Skytteholmsparken

25 juni
Jay-Z and Beyoncé
Friends Arena

31 juli
Justin Timberlake
Friends Arena

18 augusti
Roger Waters
Friends Arena

6 juni!
Nationaldagsfirandet går
även i år traditionsenligt av
stapeln med Operan i Haga i
Hagaparken. I år finns det
extra mycket att göra med
anledning av att Solna fyller
75 år. Läs mer på sid 7.

Informationstidning från Solna stad
Ansvarig utgivare Elin Berlin, kommunikationschef Produktionsledare Tina Finnäs
Grafisk formgivare Veronica Malmkvist och Tina Finnäs
Omslagsbild Calle Bredberg Tryck Tryckservice AB Upplaga 41 900 exemplar

Stadens sociala medier:
Instagram: solna_stad
Facebook: cityofsolna
Twitter: @solna.se
LinkedIn: Solna stad

