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Byggstart för den nya
tunnelbanan närmar sig
Planeringen för utbyggnaden av den nya tunnelbanelinjen från
Odenplan till Arenastaden via stationerna Hagastaden och Södra
Hagalund pågår för fullt. Snart kommer tunnelbaneprojektet att börja
märkas tydligt i Solna.

År 2019 har börjat med en rivstart. Vi har
äntligen tagit första steget för att omvandla
Hagalunds arbetsplatsområde till en levande
stadsmiljö. Tre bostadskvarter med 500 nya
bostäder, kontor, butiker, förskola, LSSboende och sociala lägenheter kommer att
byggas i direkt anslutning till tunnelbanestationen Södra Hagalund. Projektet bidrar
också med cirka 57 miljoner kronor till
stadens medfinansiering av utbyggnaden
av den nya tunnelbanestationen.
Vi har även tagit fram en skolförsörjningsplan för att säkerställa att staden kan möta
behovet av skolplatser i takt med att Solna
växer. Planen bygger på en utredning av
behovet av kommunal service i Solna fram
till 2025, som visar att det behövs fler
skolplatser i Huvudsta och fler högstadieplatser i och omkring Järvastaden. I centrala
Solna är kapaciteten fullt tillräcklig till följd av
de senaste årens satsningar på Råsunda
centralskola och Parkskolan.
För att möta behoven i södra Solna
bygger staden en ny skola i Huvudsta och
därutöver förstärks kapaciteten av att
Internationella Engelska Skolan etablerar en
skola i det nybyggda Ingentingområdet. I
norra Solna kompletterar Raoul Wallenbergskolan sin uppskattade F-6 skola i Järvastaden med ett högstadium på den planlagda skoltomten i Bagartorp, som möter
de kommande behoven.
I detta nummer av Solnanytt kan du läsa
mer om skolförsörjningsplanen. Du kan också
läsa om stadens arbete med att förbättra
vattenkvaliteten, åtgärdsprogrammet för
Brunnsviken har nu följts upp av program
även för Ulvsundasjön och Edsviken,
Igelbäcken och Lilla Värtan.

Region Stockholm planerar byggstart för tunnelbanans arbetstunnlar till den
kommande stationen i Södra Hagalund under 2019. Den temporära arbetstunneln
kommer att användas för utbyggnaden av station Södra Hagalund och för spår- och
servicetunnlar mellan de olika stationerna. Under byggskedet kommer byggmaterial
att föras in och bergmassor att tas ut genom arbetstunneln.
Region Stockholm kommer att skicka ut information om vad som planeras
och vad det innebär till de solnabor och företag, som kan komma att påverkas av
arbetet. Utöver det planeras flera öppna hus och andra informationstillfällen under
året för att solnabor ska kunna ställa frågor och lämna synpunkter till representanter
för tunnelbaneprojektet. Regionen har också tagit fram en sms-tjänst som förvarnar
om planerade arbeten i det egna området. Mer information om gula linjen och
aktuella arbeten kommer att finnas på nyatunnelbanan.sll.se
Om gula linjen, Odenplan – Arenastaden
• Tre nya tunnelbanestationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden
• Tunnelbanan byggs ut med 4,1 kilometer spår och station Arenastaden kommer
att byggas 30 meter under markytan.
• Spårtunnlarna byggs i berg och 800 000 kubikmeter fast berg kommer att tas bort
• Planerad byggstart: 2019
• Planerad byggtid: cirka 6 år
• När gula linjen är färdigbyggd kommer det att ta cirka 19 minuter att resa
mellan Arenastaden och Gullmarsplan

Trevlig läsning!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens
ordförande
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Entrétorget och de nya punkthusen i Bagartorp centrum
Visionsbild: ÅWL Arkitekter

Norra Solna växer
Norra Solna växer och över 1 000 bostäder planeras. Det är framför allt områdena Bagartorp och Järvastaden som berörs. I Bagartorp handlar det om utveckling av entrétorget och centrum med nya bostäder
och i Järvastaden planeras det för fem helt nya kvarter.
Bagartorp
Som ett av stadens prioriterade utvecklingsområden ska
Bagartorp utvecklas till en mer sammanhållen och levande
stadsdel med nya bostäder och verksamheter. Totalt finns
planer på cirka 230 nya bostäder, såväl hyreslägenheter som
bostadsrätter. De nya bostadshusen varierar i höjd från sju till
sjutton våningar, med lokaler för handel och service i gatuplan.
De nya bostäderna byggs av Bostadsstiftelsen Signalisten och
Besqab.
Det görs också en upprustning av entrétorget mellan
centrum och Ulriksdals pendeltågsstation. Den existerande
gångtunneln ersätts med en tryggare, mer tillgänglig lösning
med övergångsställe över gatan. Pendeltågsstationen och
Bagartorps centrum utgör en allt viktigare målpunkt och
sammanbindande länk med Järvastaden och Nya Ulriksdal.
Förslaget till detaljplan har varit på granskning, för att sen
kunna tas upp för godkännande i byggnadsnämnden och antas
av kommunfullmäktige.
Det finns också planer på att bygga ett nytt högstadium i
Bagartorp på den redan planlagda skoltomten. Det är Raoul
Wallenbergskolan, som planerar att komplettera sin f-6 skola

i Järvastaden med ett högstadium för årskurs 7-9 (läs mer om
detta på sidan 6-7). I anslutning till det nya högstadiet byggs en
fullstor idrottshall och nya lokaler för fritidsgården Torget, vars
befintliga lokaler kommer att rivas i samband med den fortsatta
utvecklingen i Bagartorp.
Järvastaden
I populära Järvastaden planeras för fem nya kvarter med
bostäder och verksamheter i bottenvåningen, förskola samt
en park. Totalt finns planer på att bygga mellan 800 - 900
lägenheter.
Det är huvuddragen i planförslaget för området kring
kvarteret Linnean i Järvastaden, som precis har varit på
granskning, sista stadiet innan detaljplanen går upp för
godkännande i byggnadsnämnden.
Planområdet gränsar till kvarteret Pyrolan samt korsningen
med Fridensborgsvägen och Raoul Wallenbergskolan. Öster
om de nya kvarteren ligger kvarteret Grankällan, där 150 nya
bostäder i form av radhus och kedjehus håller på att byggas.
Totalt kommer cirka 12 000 personer att bo i Järvastaden när
stadsdelen är fullt utbyggd.
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Hagalunds arbetsplatsområde omvandlas
– 500 nya bostäder i en första etapp
Hagalunds arbetsplatsområde omvandlas till en levande stadsmiljö med en blandning av bostäder och
arbetsplatser. Nu startar första etappen i utvecklingen av området med ny bebyggelse i direkt anslutning
till den nya tunnelbanestationen i södra Hagalund. Projektet bidrar också till stadens finansiering av den
nya tunnelbanan till Arenastaden.

Nu påbörjas den första etappen i
utvecklingen av Hagalunds arbetsplatsområde till en levande stadsdel. Med
nya bostadskvarter, arbetsplatser och
utbyggd kollektivtrafik är ambitionen
att området, som ligger i anslutning till
Solnavägen, ska knyta samman Solna

och Stockholm. Omvandlingen av
området inleds med en principöverenskommelse mellan Solna stad och Humlegården AB och ett planuppdrag till
byggnadsnämnden, enligt beslut i
kommunstyrelsen den 18 februari 2019.
– Nu inleds en omvandling av arbets-

Bli volontär och få en ny vän
Många äldre i Solna upplever att de är ensamma och skulle uppskatta att få ett besök.
För att minska ensamheten finns Väntjänsten, som bidrar till kontakt och gemenskap
i vardagen. Väntjänsten är en besöksverksamhet för äldre boende i Solna och fungerar
som ett komplement till omvårdnadsförvaltningens äldreomsorg. Väntjänsten drivs i
samverkan mellan Solna stad, Röda Korset och Äldreforum. Vad ni gör och hur ofta
ni ses är helt upp till er. Det viktiga är att ni trivs i varandras sällskap.
Vill du göra en insats för någon och få en ny vän på köpet? Ring 08-655 82 64 och
lämna namn och telefonnummer på Väntjänstens telefonsvarare.
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Vy från Gelbgjutarevägen i Södra Hagalund
Visionsbild: Archus arkitekter

platsområdet vid Hagalund till en
levande stadsmiljö med bostäder,
arbetsplatser och förskola i direkt
anslutning till den nya tunnelbanestationen som byggs i södra Hagalund.
Samtidigt bidrar projektet till finansieringen av stadens åtagande om medfinansiering av den nya tunnelbanestationen, säger Ann-Christine Källeskog,
plan- och exploateringschef i Solna.
Den nya bebyggelsen kommer framför
allt att omfatta bostäder, cirka 500
lägenheter, varav minst 25 procent ska
vara större lägenheter. Inom bebyggelsen
åtar sig Humlegården också att uppföra
en förskola med 6 avdelningar och 15
LSS- eller andra sociala lägenheter.
Kommunikationerna förstärks till
området med utbyggnaden av den gula
tunnelbanelinjen från Odenplan till
Arenastaden med station Södra Hagalund. Den nya tunnelbanestationen
kommer att ligga centralt placerad mitt
i den nya bebyggelsen.
Projektet bidrar även till att finansiera
stadens åtagande om medfinansiering
i utbyggnaden av tunnelbanestationen
Södra Hagalund. Totalt förväntas
projektet bidra med cirka 57 miljoner
kronor till stadens medfinansiering om
totalt 650 miljoner kronor.
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En attraktivare fritid

Bibliotekssatsning
på förskolebarn
Den som upptäcker böckernas
värld redan i tidiga år fortsätter
oftast att läsa under resten av sitt
liv. Solna stadsbibliotek gör nu en
särskild satsning tillsammans
med Sundbybergs stadsbibliotek
för att väcka läslusten hos de
yngsta förskolebarnen.
Läsningens betydelse går knappast att
överskatta. Projektet ”Stärkta bibliotek”
vill bidra till att ännu fler förskolebarn
upptäcker sin läslust.
Biblioteket kommer till barnen
I takt med att Solna växer tillkommer
nya förskolor. Eftersom utflykter är
svårare att göra med de minsta barnen,
startas nu ett projekt där biblioteket
kommer till barnen. Projektet bygger på

uppsökande verksamhet och riktar sig
till förskolebarn i åldern 1-3 år. Projektledarna räknar med att vara ute på
förskolor flera dagar i veckan, förutom
att ansvara för aktiviteter på det egna
biblioteket för åldersgruppen.
Vuxna är viktiga för
språkutvecklingen
”Stärkta bibliotek” är en treårig nationell
satsning från regeringen för att öka
tillgängligheten till bibliotekens verksamhet och ge långsiktiga effekter
utifrån deras uppdrag. Insatserna riktas
därför inte bara till barnen utan även till
vårdnadshavare och pedagoger. Genom
utbildning och information byggs en
läsfrämjande miljö upp runt barnen; ett
förhållningssätt som fortsätter skapa
unga läsare under flera år framöver.

Under 2018 har ett arbete bedrivits
för att utveckla attraktiviteten i
fritidsverksamheten för de äldre
ungdomarna. Arbetet har visat att
staden har en omfattande verksamhet
inriktad på äldre ungdomar i Solna
och att det finns betydande resurser
för att stödja ungdomars utveckling.
Staden erbjuder en attraktiv och tillgänglig fritidsverksamhet med ett
brett utbud av aktiviteter inom ramen
för fritidsgårdarna. Dagens verksamhet
ska vidareutvecklas genom att bygga
vidare på profilerna i samarbete med
ungdomarna och att fördjupa samarbetet med föreningslivet.
Samtidigt behöver stadens arbete
för att nå fler äldre ungdomar utvecklas. Det gäller särskilt de ungdomar
som behöver stöd för att komma tillbaka i studier eller arbete. De insatser
som staden gör är bra, men de skulle
behöva kompletteras med fler och
andra typer av insatser.
– För att kunna lyckas behöver vi
skapa nya arbetssätt som bygger på en
närmare samverkan mellan alla oss i
staden som arbetar med unga. Det
handlar om att hitta individuella
lösningar och just fritidsaktiviteter är
ett sätt att nå dessa ungdomar, säger
Katarina Påhlman, tf förvaltningschef
på kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden
beslutade den 14 februari att ge
förvaltningen i uppdrag att arbeta
vidare med att utveckla stadens fritidsverksamhet med denna inriktning.
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Nya skolor för e
Solna växer och fler elever kommer att behöva plats på skolorna i staden.
Staden har därför tagit fram en skolförsörjningsplan för att säkerställa
att tillgången på platser möter behoven. I planen framgår bl a att
Raoul Wallenbergskolan kompletterar sin f-6 skola i Järvastaden
med ett högstadium i Bagartorp och att Internationella
Engelska Skolan etablerar en 4-9 skola i Huvudsta.
Skolförsörjningsplanen bygger på en
utredning av behovet av kommunal service
till 2025, som staden genomförde under
2018. För norra Solna visar utredningen
att det finns ett stort behov av att tillföra
högstadieplatser i och omkring Järvastaden, medan behovet av högstadieplatser
i Bergshamra är begränsat. Även i södra
Solna finns ett behov av att tillskapa nya
skolplatser medan kapaciteten i skolorna
i centrala Solna är tillräcklig för att möta
behoven.
Skolförsörjningsplanen beslutades av
skolnämnden den 21 februari 2019.

Det nya högstadiet i Bagartorp
uppförs av fastighetsägaren Hemsö.
Det beräknas stå färdigt till höstterminstarten 2021.

Bergshamraskolan får en
ny stadieindelning
I samband med utvecklingen av det nya
högstadiet i Bagartorp stängs högstadiet
i Bergshamra. Bergshamraskolan är en
populär skola med goda skolresultat, men
det finns inte ett tillräckligt stort elevunderlag bland de boende i Bergshamra
för att fylla högstadiet. Genom avveckling
av högstadiet kan Bergshamraskolan lägga
Nytt högstadium i Bagartorp
fokus på att bygga upp en långsiktigt stark
För att möta behovet av nya högstadieplatser
skolverksamhet från förskoleklass till
i norra Solna byggs ett nytt högstadium i
årskurs 6. Eleverna i Bergshamras högBagartorp, på den befintliga skoltomten.
stadium ges möjlighet att flytta över till
Det är Raoul Wallenbergskolan (RWS)
Ulriksdalsskolans högstadium, det nya
som expanderar och kompletterar sin f-6
högstadiet i Bagartorp eller till andra
skola i Järvastaden
högstadier i Solna.
med ett högstadiDärutöver görs
”Med skolförsörjningsplanen
um. Den kommer
i Bergshamraoch de nya skolorna möter vi skolan en satsning
att rymma cirka
det växande behovet av plats på att bygga upp
350 elever från
årskurs 7 till 9 och
på våra skolor i hela Solna nya skolplatser
ha en idrottsprofil.
för elever i behov
under lång tid framöver”
I anslutning till
av särskilt stöd.
Alessandra Wallman, chef för barn- och
högstadiet byggs en
Syftet är att skapa
utbildningsförvaltningen, Solna stad.
fullstor idrottshall,
förutsättningar för
som blir öppen för föreningar och enskilda
undervisning på hemmaplan för elever,
den tid som den inte används av skolan.
som har behov av särskilt stöd. Platserna
I lokalerna anordnas också nya lokaler
vänder sig till elever i behov av särskilt
för fritidsgården Torget, vars befintliga
stöd från förskoleklass till årskurs 6. Den
lokaler kommer att rivas i samband med
nya verksamheten byggs upp successivt och
den fortsatta utvecklingen i Bagartorp. Den
kommer i förlängningen att kunna nyttja
nya fritidsgården kommer att erbjuda verkde lokaler som högstadiet tidigare har
samhet för ungdomar på kvällar och helger.
använt.
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Det görs också en satsning på att
utveckla ett rum för skapande, ett så
kallat Makerspace, där eleverna ska
kunna driva projekt och samarbeta under
kreativa former. Syftet är att stärka hela
den pedagogiska verksamheten och att
särskilt utmana elever i årskurs 4-6.
Planeringen för Makerspace kommer
att påbörjas under 2019 och stå klart
till höstterminen 2020.
Fritidsgården Q-lan och Kulturskolan kommer att finnas kvar i
Bergshamraskolan
anslutning till Bergshamraskolan.

4 Vittra Frösunda
5 Alfaskolan

ntralskola
10 Parkskolan
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!

15 Internationella Engelska Skolan

backaskolan

Ny skola i Huvudsta
I februari 2018 beslutade kommunstyrelsen om
att bygga en ny grundskola i
Huvudsta med förskoleklass upp
till årskurs 9. Planering för den nya
Huvudstaskolan pågår, som beräknas stå
klar hösten 2022. Tallbackaskolans elever
flyttar då till den nya skolan, som också
kommer att kunna ta emot fler elever i
takt med att befolkningen ökar.
I samband med det får Granbackaskolan en ny stadieindelning och ett
tydligare fokus på de yngre barnen
– med förskoleklass till årskurs 3
(istället för till dagens årskurs 5).
Elever går därmed över till den nya
skolan i Huvudsta från årskurs 4.
I samband med den nya
stadieindelningen kommer
lokalerna på Granbackaskolan
att renoveras och byggas om för
att möjliggöra nya lärararbetsplatser och lokaler för fritidshem.
Ombyggnaden påbörjas i samband
med att Huvudstaskolan står färdig.
Tallbackaskolan kommer att användas som tillfällig lokal för Granbackaskolans elever under renoveringen.

Engelska Skolan etablerar sig
Därutöver planerar Internationella
Engelska Skolan att starta en ny grundskola för årskurs 4 till 9 med plats för 600
till 900 elever i södra Solna. Etableringen
sker i Vasakronans lokaler i det nybyggda
Ingenting-området. För att göra etableringen möjlig kommer staden att göra en
ändring av detaljplanen för den aktuella
fastigheten. I planarbetet kommer skolvägarna till Internationella Engelska Skolan
att ses över utifrån Solna stads plan för
säkra skolvägar. Internationella Engelska
Skolan beräknas kunna starta i Solna
läsåret 2020/2021.
Råsunda centralskola öppnade
I samband med att Råsunda centralskola
färdigställdes till höstterminen 2018
flyttade Råsundaskolans högstadieelever
över till den nya Råsunda centralskola.
Därmed fick Råsundaskolan en ny
stadieindelning från förskoleklass till
årskurs 6. Under 2018 utökades också
Ekenbergsskolan med en årskurs, och
bedriver nu grundskola från förskoleklass
till årskurs 6. Sedan tidigare har Parkskolan
i Hagalund tillkommit med förskoleklass
till årskurs 3. Sammantaget skapar dessa
tillskott tillsammans med övriga skolor
i centrala Solna ett överskott på platser,
som möter behovet av platser i takt med
att befolkningen växer.
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Effektivare busstrafik
Varje dag stiger 28 000 resenärer på någon av bussarna mellan
Solna centrum och Brommaplan eller Ekerö – ett av flera viktiga
stråk i stomnätet. Samtidigt som Solna får ny tunnelbana och ny
pendeltågsstation med Mälarbanans utbyggnad, behöver även busstrafiken bli mer effektiv och tillgänglig för att möta behoven hos en
växande befolkning. En studie som Solna stad tagit fram tillsammans
med Trafikverket, Region Stockholm, Ekerö kommun och Stockholms stad visar på flera viktiga åtgärder för bättre framkomlighet
och kortare restider på de viktiga stombussarna.
En viktig åtgärd är utveckling av Huvudstabron och Frösundaleden med egna körfält för bussar. Sammantaget skulle åtgärderna
som föreslås i studien spara cirka tio minuter i vardera riktning under
högtrafik – vilket motsvarar nästan tusen sparade timmar för de
många resenärer som väljer bussen för sitt kollektiva resande.

Solnabornas
vanligaste frågor:
1

Vilka regler gäller för att jag ska kunna
få ett boendeparkeringstillstånd?

För att kunna få ett boendeparkeringstillstånd måste du som
söker vara folkbokförd i Solna. Du måste även vara registrerad
ägare till den bil du söker tillstånd för. Även tjänstebil
godkänns om den är registrerad på dig. Glöm inte bort att
ditt tillstånd måste kompletteras med en biljett, annars blir
din parkering ogiltig. Läs mer på solna.se/boendeparkering

Ny stadsmiljöchef på plats
Vid årsskiftet tillträdde David Nordin som ny stadsmiljöchef.
– Det är en väldigt spännande utmaning. Vi vill vara en
välkomnande stad för både solnabor och besökare. Mitt jobb
är att, tillsammans med mina kollegor, se till att den offentliga
miljön i staden är välskött, berättar David Nordin.
David kommer närmast från en tjänst som trafikplanerare
i staden. Dessförinnan arbetade David under många år även
som trafikplanerare i Järfälla kommun.
– De strategiska delarna från trafikplaneringen tar jag nu
med mig in i min nya roll. Dessa tror jag kan komma till
användning i planeringen av skötseln av den offentliga miljön,
berättar David Nordin.
– Området som vi verkar inom är brett. Solnabor och
besökare ska trivas i Solna och det är vårt uppdrag att se till att
vardagen fungerar så smidigt som möjligt. Det kan handla om
att gatubelysningen fungerar, att soporna blir hämtade eller att
gatan som bussen trafikerar är snöröjd, avslutar David Nordin.
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2

Jag har inte tillgång till bil men vill återvinna gammalt skräp, hur gör jag då?

I Solna finns ingen fysisk återvinningscentral. Istället tar vi
återvinningen närmare dig. Stadens mobila miljöstation
besöker kontinuerligt Solna centrum, Huvudsta, Råsunda,
Järvastaden, Bergshamra, Hagalund, Västra skogen och
Frösunda. Här kan du lämna farligt avfall, el- och grovavfall.
Läs mer på solna.se/mobilamiljostationen

3

Nu när vintern är över, hur ser städarbetet ut inför våren och sommaren?

Efter att vintern är slut utför staden stora städningsinsatser för
att öka trivseln och framkomligheten. Vid vårstädningen ska
alla ytor städas rent från skräp och löv som har samlats under
vintern. I samband med vårstädningen rensas även ogräs bort
från planteringarna. Städningen genomförs av entreprenör och
ska vara utförd senast den 30 april.

Åtgärdsprogram ger
bättre vattenkvalitet
Under 2018 beslutade Solna stad om ett åtgärdsprogram för att minska
föroreningarna och förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. Nu har
staden även tagit fram åtgärdsprogram för Ulvsundasjön, Igelbäcken,
Edsviken och Lilla Värtan. Målsättningen är att uppnå en god ekologisk
och kemisk status i enlighet med EU:s vattendirektiv till 2027.

Säkert vårtecken
Nu är våren kommen. När temperaturen
håller sig över nollstrecket och risken för
halka är över påbörjas stadens arbete med
sandupptagning. För att Solna ska bli vårfint
uppmanas alla att respektera servicedagarna
och flytta bilen enligt anvisningarna.
Läs mer på solna.se/sandupptagning

Stadsodla
i Solna!
I takt med att Solna växer ökar antalet
medborgare som efterfrågar möjligheter
att odla. Solnabor med gröna fingrar,
som kanske inte kan odla på balkonger
eller andra platser, ges därför möjlighet
att stadsodla. På fyra platser i Solna
finns särskilt avsedda odlingslådor
utplacerade. Dessa tilldelas lyckligt
lottade solnabor som har anmält
intresse för stadsodling.
De som tidigare år har tilldelats
odlingslådor har möjlighet att behålla
sin plats. Uppsagda platser lottas ut till
nya sökande. Odlingen blir ett positivt
tillskott på platserna och bidrar till ett
grönare Solna.
Vill du också ha en odlingslott? Anmäl
ditt intresse på solna.se/stadsodling
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Foto: Lena Koller

Foto: Annika Vannerus

Ulvsundasjön, Edsviken och Lilla Värtan
är övergödda med höga halter av näringsämnen, särskilt fosfor. Det finns även
förhöjda halter av fler miljögifter i vatten
och sediment. Miljögifterna finns även i
Igelbäcken. För att minska föroreningarna
och förbättra vattenkvaliteten i dessa
sjöar, vattendrag och havsvikar har Solna
stad tagit fram två lokala åtgärdsprogram.
Det ena programmet fokuserar på åtgärder
i Igelbäcken, Edsviken och Lilla Värtan
och det andra på åtgärder i Ulvsundasjön.
– Det är mycket glädjande att det nu,
tillsammans med det redan antagna lokala
åtgärdsprogrammet för Brunnsviken finns
konkreta handlingsplaner för förbättrad
vattenkvalitet i alla stadens sjöar, havsvikar och vattendrag. Solna omges till stor
del av vatten och närheten till vatten är en
stor tillgång för stadens invånare, säger

Anja Karlsson, miljöstrateg i Solna.
Vattenkvaliteten i Ulvsundasjön och
Edsviken, Igelbäcken och Lilla Värtan
ska förbättras med samma typ av
åtgärder som redan finns beslutade för
Brunnsviken. Programmen lägger fast
fem platsspecifika åtgärder för hantera
föroreningar som kommer med dagvatten från såväl befintlig som planerad
bebyggelse. Det handlar om åtgärder för
att utveckla dagvattenstråk, dammar,
växtlighet och dagvattenledningar längs
med Ulvsundasjön och att förbättra de
dagvattendammar och våtmarker, som
påverkar Edsviken. Dessutom läggs ett
antal åtgärder fast som löpande ska
genomföras i stadsmiljön vid om- och
nybyggnation. Målsättningen är att
uppnå den goda ekologiska och kemiska
statusen som EU har tagit fram i sitt
vattendirektiv med sikte på 2027.
Ambitionen är att Solnas åtgärder ska
ingå i de kommungemensamma åtgärdsprogram som tas fram med grannkommunerna för att tillsammans förbättra
vattenkvaliteten i vattenförekomsterna.
Åtgärdsprogrammen beslutades av
kommunstyrelsen den 18 februari 2019
och tagits fram av stadsledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och Solna Vatten AB.

Foto: Casper Hedberg

Foto: Jörgen Wiklund
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Solna stad lämnar ett händelserikt år bakom sig. Staden, som firade 75 år under året, fortsatte att växa med
bostäder, arbetsplatser och infrastruktur för att möta efterfrågan på att bo och arbeta i Solna. Samtidigt
uppvisar staden goda resultat i verksamheterna och ekonomin är fortsatt god.
Under 2018 ökade antalet solnabor med
cirka 1240 till cirka 80 950 personer.
Samtidigt beslutade sig fler företag för att
etablera sig eller växa i staden och antalet
arbetsplatser ökade med cirka 3600 till
drygt 91 000 arbetsplatser. Enligt Svenskt
Näringslivs årliga rankning har Solna
bäst företagsklimat i Sverige – en
utmärkelse staden vann för elfte året
i rad under 2018.
Ett växande Solna behöver nya
bostäder och kommunikationer. Under
2018 färdigställdes totalt 546 lägenheter
samtidigt som samråd genomfördes för
ytterligare 1200 nya bostäder. Under
2018 träffade även staden en överens10 | SOLNANY T T NUMMER 1 | 2019

kommelse med trafikverket om Mälarbanans utbyggnad genom Solna. Överenskommelsen innebär att en ny pendeltågsstation byggs i Huvudsta och att stora
delar av spårområdet läggs i tunnel för
att minska störningarna från järnvägen.
Flera andra viktiga beslut fattades
också under 2018 bland annat om
byggnation av en ny skola i Huvudsta
och av en ny idrottsplats i Järvastaden.
Den nya högstadieskolan – Råsunda
centralskola – slog upp portarna och den
nya simhallen började byggas. Startskotten
gick för utvecklingen av Solnavägen som
stadsgata och för förnyelsen av Solna
stationsområdet. Därutöver invigdes

naturreservatet runt Råstasjön, ett
åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken antogs och ett
strandbad i Huvudsta färdigställdes.
Solna stad klarar de finansiella målen
för 2018 med ett positivt resultat efter
synnerliga skäl på 239,2 mkr. Detta
tillsammans med en god uppfyllelse av
kommunfullmäktiges beslutade mål och
uppdrag i kombination med stabila
resultat från stadens bolag och överskott
i nämndernas verksamhet gör att Solna
även 2018 uppfyller regelverket om god
ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige behandlar
stadens årsredovisning den 8 april 2019.

Samarbetet mellan Solna stad
och polisen vidareutvecklas med
målet att minska brottsligheten
och öka tryggheten i Solna. Det
beslutade kommunstyrelsen den
17 december 2018.
Solna stad och Polismyndigheten har
kommit överens om en samverkansöverenskommelse med inriktning och former för
samarbetet under de kommande åren.
Målet är att tillsammans arbeta för minskad
brottslighet och ökad trygghet i Solna.
– Nu stärker vi trygghetsarbetet i
Solna genom att fördjupa samarbetet
med polisen. Det är med gemensamma
krafter och riktade åtgärder som vi

Foto: Heléne Grynfarb

Trygghetsarbetet
utvecklas
tillsammans ser till att Solna fortsätter
vara en trygg och säker stad för boende
och besökare, säger Kristina Tidestav,
stadsdirektör i Solna.
Fem fokusområden
Utifrån en gemensam lokal lägesbild har
Solna stad och polisen identifierat fem
fokusområden för det stärkta trygghetsarbetet framöver: 1. Utvecklat samarbete
mellan Solna stad och polisen. 2. Trygg
och säker offentlig miljö. 3. Trygghet i
hemmet. 4. Barn och unga. 5. Trafik.

Nytt medborgarlöfte för 2019
Varje år kommer Solna stad och polisen
överens om ett gemensamt medborgarlöfte med åtgärder för ökad trygghet.
För 2019 innebär medborgarlöftet till
exempel fyra trygghetsvandringar och
medborgardialoger, fotpatrullering och
punktinsatser av polisen på utvalda
platser, men också ny belysning och
upprustning av gångtunnlar och
övergångsställen.

Foto: Ulf Huett Nilsson

Nominera till
årets pedagog
Snart är det dags att nominera till Solna
stads pris Årets pedagog och Årets skolledare för läsåret 2018/19. Är du barn,
elev, vårdnadshavare eller kollega i någon
av stadens förskole- eller skolverksamheter, ta nu chansen och nominera den
eller de som du tycker ska få priset.
Nomineringsperioden är 2–17 maj.
Läs mer på solna.se/nominera

Anmäl dig till vårens cykelkurs

Boka en energicoach

Behöver du kunna cykla i ditt jobb? Vill
du kunna cykla till jobbet eller skolan,
eller bara ta en cykeltur med vänner och
familj? Den 6 maj startar vårens cykelkurs i Solna för dig som är vuxen nybörjare eller som kan cykla litegrann.

Nu kan du som har ett litet eller medelstort företag få kostnadsfri och opartisk
hjälp från specialiserade energirådgivare i
en ny satsning som leds av Solna, Järfälla,
Sundbyberg, Stockholm och Sollentuna.
Läs mer på energimyndigheten.se/coach

Cykelkurser har erbjudits solnaborna
sedan 2012 och hittills har över 100
personer lärt sig cykla genom att gå
kurs i Solna. Läs mer om cykelkurserna och hur du anmäler dig på
solna.se/cykelkurs
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Foto: Kentaroo Tryman

Den 26 maj är det val
till Europaparlamentet
Gör din röst hörd! Du kan förtidsrösta i valet till
Europaparlamentet från den 8 maj och fram till valdagen.
Mer information om öppettider och vallokaler hittar du på
solna.se/europaval

Hej!

Vill du nå Solna stad?
Ring 08-746 10 00, gå in
på solna.se/kontakt eller
besök oss i stadshuset,
Stadshusgången 2.
Foto: Anne Dillner

Vill du arbeta som röstmottagare? Anmäl dig på solna.se/rostmottagare

Stadshusets öppettider:
Måndag:
Tisdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

8 – 17
8 – 17
8 – 18
8 – 17
8 – 15

Kommunfullmäktige
sammanträder
När: Måndagen 27 maj
Tid:

Klockan 18.00

Var:

Kommunfullmäktigesalen i stadshuset

Du kan närvara på plats i
Solna stadshus eller följa vår
webbsändning: solna.se/kf

Sociala medier
Instagram: solna_stad
Facebook: cityofsolna
Twitter: @solnastad
LinkedIn: Solna stad

Fira valborg i Solna
Traditionen med valborgsfirandet i Skytteholmsparken fortsätter. Även i år lär
tusentals solnabor och tillresta söka sig till majbrasan och aktiviteterna på fältet
för att fira in våren. För tredje året i rad är Vasalunds IF arrangör på uppdrag av
Solna stad.
För de som vill undvika de riktigt stora folksamlingarna finns andra valborgsfiranden i Solna. I Hagalund tänds en brasa på kullen vid det gamla vattentornet,
med vida utsikt över Solna och Stockholm. Körsång och varmkorv brukar ingå i
arrangemanget, som föreningen Ett levande Hagalund står för.
Ulriksdals slottsträdgård är platsen för en annan traditionell valborgseld, och på
senare år har Järvastaden blivit ytterligare en plats att välja på för alla solnabor som
vill hälsa våren välkommen. Traditionen sprider sig i takt med att staden växer.
Närmare information om valborgsfirandet i Solna och programmen på de olika
platserna, hittar du på solna.se/valborg när det närmar sig.

Informationstidning från Solna stad
Ansvarig utgivare Elin Berlin
Grafisk formgivare Veronica Malmkvist
Omslagsbild Astrakan
Tryck Tryckservice AB
Upplaga 41 500 exemplar

