
Till dig  
som bor  
i Solna!

# 2
2019

Läxhjälp  
på fritids

250 nya bostäder vid  
Karolinska Institutet

Pep Park byggs 
i Huvudsta

Nytt trygghetsboende  
i Bergshamra

Satsning på 
Tivoliområdet

Nya busskurer 
i staden

Nya skolan  
i Huvudsta

Frösundavik  
utvecklas 

Rekordlåg 
arbetslöshet



SOLNANYTT NUMMER 2 | 2019 | 3 

Fo
to

: I
ng

em
ar

 E
d

fa
lk

Nu står sommaren för dörren efter en händel-
serik vår. Staden har bedrivit ett fortsatt aktivt 
arbete med att få ut solnabor i jobb genom att 
matcha rätt person till rätt jobb i nära sam- 
arbete näringslivet. De senaste siffrorna från 
Arbetsförmedlingen visar att vårt arbete har 
varit framgångsrikt. Trots det allt tuffare 
konjunkturläget sjunker glädjande nog arbets- 
lösheten i Solna från 4,3 till 4,1 procent. 
Motsvarande siffror för länet är 5,8 procent 
och för riket 6,8 procent. Det är framför allt 
hos unga och utrikesfödda i Solna som 
andelen arbetslösa ligger på rekordlåga nivåer. 

Staden har också under våren tagit fram  
en skolförsörjningsplan för att säkerställa  
att staden kan möta behovet av skolplatser  
i takt med att Solna växer. För att möta 
behovet pågår planering för en ny F-9 skola  
i Huvudsta och en ny högstadieskola i 
Bagartorp. Samråd om förslaget till detaljplan 
för Huvudstaskolan har precis hållits och 
byggstart för den nya högstadieskolan i 
Bagartorp är planerad till hösten. 

Staden har även haft ett stort fokus på att 
förbättra förutsättningarna för rekreation, 
motion och friluftsliv i Solna. I Huvudsta 
pågår byggandet av Solnas första Pep Park,  
en aktivitetspark för lek, rörelse och vardags- 
motion för barn, unga och vuxna, som 
tillkommer på initiativ från Kronprinsess- 
paret. I Frösundavik pågår, med respekt för 
natur- och kulturvärdena, planering för att 
förbättra tillgängligheten och utveckla 
området för rekreation, motion och friluftsliv, 
vilket inkluderar ett nytt strandbad. Det görs 
också satsningar på att utveckla den historiska 
Tivoliudden i Bergshamra.  

I detta nummer av Solnanytt kan du läsa 
mer om den nya skolan i Huvudsta och om 
satsningarna på en Pep Park i Huvudsta och på 
utvecklingen av Frösundavik och Tivoliudden. 
Du kan också läsa om vad Solna erbjuder 
sommarlovslediga barn och unga i sommar. 

Trevlig läsning och glad sommar!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens 
ordförande

Nya skolan i Huvudsta
Solna växer och fler elever kommer att behöva plats i stadens skolor. 
Planeringen av den nya skolan i Huvudsta pågår därför för fullt och 
skolan förväntas välkomna sina första elever höstterminen 2022.

Nu är det Huvudstas tur att, liksom Hagalund, Järvastaden och Råsunda, få en ny 
modern skola. Skolan kommer ha plats för omkring 750 elever, från förskoleklass 
till årskurs 9. Skolan utrustas med två idrottshallar, ett tillagningskök och lokaler 
för fritidsverksamhet.

– Kunskapsresultat, trygghet och god hälsa ska prägla vår nya skola. Det 
kommer att märkas vid utformning av undervisningslokaler, idrottshallar och 
matsal. Genom att ha daglig fysisk pulshöjande aktivitet förbättras elevernas 
koncentration och förutsättningarna för att höja kunskapsresultaten förbättras, 
säger Alessandra Wallman, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolgården utformas för att erbjuda en bra utemiljö för alla elever, och kommer 
att ligga skyddad mellan den befintliga parken och den nya skolbyggnaden. För att 
öka trafiksäkerheten och skapa tryggare skolvägar kommer gång- och cykelfält att 
markeras tydligare och antalet körfält på Storgatan och Armégatan minska i 
anslutning till skolan.

Skolan får en central placering i Huvudsta med närhet till goda kommunikationer 
och kommer ligga cirka 500 meter nordväst om Tallbackaskolan. När den nya 
skolbyggnaden står klar flyttar Tallbackaskolans elever dit, men skolan kommer 
även att kunna ta emot fler elever i takt med att befolkningen växer.

Läxhjälp  
på fritids
Till höstterminen 2019 tar skolorna och 
rektorerna över ansvaret för fritidshems- 
verksamheten för årskurs 4–6 i Solnas 
skolor. Då förstärks och utvecklas sam- 
arbetet mellan skola och fritidshem för  
att stödja elevernas kunskapsutveckling. 

Eleverna kommer då inte längre att 
behöva ta sig från skolan till en annan 
plats för att komma till fritidshemmet 
utan kan tryggt stanna kvar på skolans 
område. Fritidshemmen tar plats i upp- 
rustade lokaler i skolorna, som kommer 
att kunna användas såväl under hela 
skoldagen såväl som efter skoldagens slut.

En annan viktig satsning som görs i 
samband med flytten är att erbjuda läx- 
hjälp. Eleverna får möjlighet att göra läxor 
på fritidshemmet med stöd av vuxna. 

– Med tillgång till läxhjälp varje dag 
och i anslutning till skolområdet bidrar 
fritidshemmen till att stimulera fler elever 
till lärande och utveckling, säger Alessandra 
Wallman, chef för barn- och utbildnings-
förvaltningen.

Programmering 
på schemat
Loop, algoritm och Python är ord som 
snart alla elever i stadens skolor förstår  
och kan använda. Inom ramen för ämnena 
matematik och teknik får eleverna lära sig 
att programmera. Under året har stadens 
lärare i matematik och naturorienterande 
ämnen fortbildats för att få ökad kunskap 
och kompetens i programmering. Bak- 
grunden är den förändring som hösten 
2018 genomfördes i läroplaner, kursplaner 
och ämnesplaner för grundskolan och 
gymnasieskolan. Skolans uppdrag är att 
stärka elevernas digitala kompetens och  
det tydliggörs bland annat genom ökade 
kunskaper i programmering.

Foto: Astrakan
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 Vy över skolgården. Illustration: Visbyark
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Solnas första Pep Park 
byggs i Huvudsta

I Huvudsta byggs just nu den första 
aktivitetsparken av de tre som planeras  
i Solna. Därefter planeras en Pep Park i 
Arenastaden och ytterligare en i Haga-
parken. Pep Parken i Huvudsta öppnar 
efter sommaren och bjuder på många 
aktiviteter för små och stora barn, men  
är också en plats för vuxna att leka och 
träna på, tillsammans med barnen. 
Parken är tillgänglig för rullstolsburna.

– Tack vare Pep Parkerna kommer fler 
barn, unga och vuxna i Solna att få bättre 
möjligheter till lek, rörelse och aktivitet. 
Initiativet ligger helt i linje med stadens 
strategi för att uppmuntra till vardags- 
motion, säger Anders Offerlind, chef på 
stadsledningsförvaltningen.

Klätterberg, trädgård  
och studsmatta
I parkens centrala del finns aktiviteter 
som till exempel pingis och dans samt  
en nio meter lång studsmatta. Här finns 
också ett klätterberg och gott om sitt- 
platser. I parkens egen trädgård odlas 
smultron, jordgubbar, vinbär och annat 

gott och nyttigt. Här finns även en 
hinderbana för de mindre barnen att 
balansera sig genom. I den södra delen  
av parken finns ett gym, i anslutning  
till vattnet och populära stråk för såväl 
löpning som promenader.

Dygnet runt, året runt
Parken är belyst under dygnets mörka 
timmar för att öka tryggheten och 
tillgängligheten. Förhoppningen är att 
många ska kunna använda parken för 
träning och rekreation även under 
kvällstid. Dessutom fungerar de flesta 
delarna av parken även vintertid.

Initiativ från  
Kronprinsessparet
Generation Pep är en icke vinstdrivande 
organisation, initierad av Kronprinsess- 
paret, som arbetar för barn och ungas hälsa. 
Konceptet Pep Parker har utarbetats för 
att öka tillgängligheten till vardagsmotion 
och ge barn, ungdomar och vuxna en 
möjlighet till aktivitet och rörelse till- 
sammans.

250 bostäder i nya kvarter  
vid Karolinska Institutet
Vid Solnavägen och Karolinska 
Institutet ska ett nytt bostads-
kvarter byggas med 250 nya 
bostäder med lokaler för service, 
butiker och restauranger i botten-
våningen. Detaljplanen har varit 
ute på granskning och är på väg 
fram för godkännande i bygg-
nadsnämnden.

De nya kvarteren ska bilda en stads- 
mässig framsida mot Solnavägen med 
service, butiker och restauranger i 
bottenvåningen vid utbyggda promenad- 
och cykelstråk längs Solnavägen. 
Detaljplanen innehåller cirka 250  
lägenheter, lokaler för service, handel 
och restauranger i bottenvåningen  
och plats för en ny förskola med fyra 
avdelningar. Som ett led i stadens strävan 
att erbjuda ett varierat utbud av lägen-
hetsstorlekar ska minst tjugo procent  
av lägenheterna bestå av minst fyra rum 
och kök.

– De nya bostadskvarteren innebär 
ännu ett steg i utvecklingen av Solna- 
vägen till en attraktiv och levande 

stadsgata, säger Carolina Pettersson, 
förvaltningschef på Miljö- och bygg-
nadsförvaltningen.

 
Solnavägen blir stadsgata
Husen byggs i anslutning till den 
framväxande stadsdelen Hagastaden 
med närhet till tunnelbanans nya gula 
linje och stationerna Hagastaden och 
Södra Hagalund. En ny lokalgata mellan 
Solnavägen och Fogdevreten kommer  

att byggas för att skapa en tryggare 
anslutning till den nya förskolan.

 
Detaljplan på godkännande
Detaljplanen har varit ute på granskning 
och är på väg fram för beslut om 
godkännande i byggnadsnämnden och 
därefter för antagande i kommunfull-
mäktige. När detaljplanen har vunnit 
laga kraft beräknas byggtiden till cirka 
fem år. Byggherre är Veidekke Bostad.

Efter sommaren öppnar Solnas första Pep Park i Huvudsta – en aktivitets- 
park för lek, rörelse och vardagsmotion för barn, ungdomar och vuxna.

I projektet Saddle Up samarbetar Solna 
Ungdomscafé med Hufvudsta Ridklubb i  
ett utbyte med brittiska Ebony Horse Club, 
som är känd för sin inkluderande ungdoms- 
verksamhet. Utbytet är det senaste i en lång 
rad EU-projekt där hundratals Solnaungdomar 
har deltagit genom åren. Genom Saddle Up 
lär sig ungdomarna inte bara mer om hästar 
utan syftet är också att främja entreprenör-
skap, skapa kulturell förståelse och stärka 
känslan av europeisk gemenskap.

Internationellt  
ungdomsprojekt  
i stallet

Elitryttaren och influencern Nina Rademaekers höll i en träning med ungdomarna på Hufvudsta Ridklubb.

Rekordlåg arbetslöshet hos unga och utrikesfödda
Arbetslösheten sjunker i Solna 
och är lägre än i både länet och 
resten av landet. Det är framför 
allt hos unga och utlandsfödda 
som andelen arbetslösa ligger  
på rekordlåga nivåer.

Den totala andelen arbetslösa sjunker i 
Solna och ligger på 4,1 procent jämfört 
med 4,3 procent i mars 2018. Det är 
lägre än i både länet, 5,8 procent, och 
riket, 6,8 procent. Det är dock hos 
ungdomar som staden verkligen sticker 

ut. Arbetslösheten hos unga mellan 18 
och 24 år har sjunkit från 5,2 procent  
till 3,9 procent på ett år. Det innebär att 
arbetslösheten i Solna är hälften så hög 
som i resten av landet med 8,2 procent.

Arbetsförmedlingens sammanställ-
ning över 2018 visar också att Solna har 
lägst arbetslöshet bland utrikesfödda i 
hela landet. I mars 2019 uppgick 
arbetslösheten bland utrikesfödda till  
8,1 procent i Solna, vilket är en minsk-
ning med en knapp procentenhet 
jämfört med 2018. I Stockholms län  

är motsvarande siffra 12,8 procent och  
i hela landet 19 procent.

– Den rekordlåga arbetslösheten  
är ett kvitto på att Solnamodellen är 
framgångsrik. Tack vare ett nära 
samarbete med det lokala näringslivet 
och individuell matchning av rätt jobb 
till rätt person får fler unga och utrikes-
födda i Solna större möjligheter att 
komma i arbete, säger Åsa Bergström, 
näringslivschef.  

Bostadskvarter med 250 lägenheter, vy från Solnavägen, söderut. Illustration: Joliark

Foto: Susanna Blåvarg
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Satsning på Tivoli
Tivoli är det natursköna området i 
Bergshamra, som rymmer mycket kultur- 
historia, men ibland hamnar i skuggan 
av det mer namnkunniga Haga. Solna 
stad utvecklar nu Tivoliområdets 
kvaliteter för att göra det lättare att  
njuta av Tivoliudden och dess historia 
från 1700-talet fram till idag. 

Tillgängligheten i området har för- 
bättrats och förskönats genom varsamma 

ingrepp, bland annat för att synliggöra 
historiska utblickspunkter. Nya informa-
tionsskyltar har satts upp längs promenaden 
och ”Parkprat”, ungas egna reflexioner 
om Nationalstadsparken, har komplette-
rats med noveller som har skrivits av 
solnaelever och utspelar sig på Tivoli. 
Med bevarad natur och uppdaterad 
kultur är området ett levande museum 
som kombinerar historia och framtid i  

en promenad genom parken som passar 
hela familjen.

I slutet av april hölls en invigning av 
nyheterna i området, som också inkluderar 
två skulpturer som markerar ingången 
till parken: ”Hjärtat” av Eva Lange och 
Adam Fischers ”Flöjtspelaren”.

Se solna.se/ljudguider för ljudguider 
om Solna.

Visste du att det finns ett trettiotal  
återvinningsstationer runt om i Solna?  
Där har du som bor i Solna möjlighet att  
sortera tidningar och förpackningar av  
glas, kartong/wellpapp, plast och metall  
för återvinning.  

I hela Sverige är det Förpacknings- och tidnings- 
insamlingen (FTI) som ansvarar för insamling  
och återvinning av tidningar och förpackningar. 
På ftiab.se hittar du alla återvinningsstationer som 
finns i Solna. De är obemannade och tillgängliga 
dygnet runt.

Många som bor i Solna har även möjlighet att 
sortera förpackningar och tidningar i anslutning  
till sina fastigheter.

Återvinningsstationer

Nytt trygghetsboende i Bergshamra
Signalisten, Solna stads bostads-
stiftelse, har fått klartecken att 
starta bygget av Solnas andra 
trygghetsboende. Trygghetsbo-
endet, som får runt 60 lägenheter, 
kommer att ligga i Bergshamra, 
centralt placerat med närhet till 
service och med gemensamma 
lokaler för de boende.

– Ett trygghetsboende är ett bra alternativ 
för äldre som vill ha ett tillgänglighets- 
anpassat boende och som söker gemen-
skap med andra, säger Elisabet Sundelin, 
förvaltningschef på omvårdnadsförvalt-
ningen.

Beslutet om att anta detaljplanen för 
trygghetsboendet i Bergshamra, med cirka 
sextio lägenheter i varierande storlekar och 
gemensamma lokaler i bottenvåningen, 
togs i kommunfullmäktige i april 2019. 

Trygghetsboende är ett självständigt 
och tryggt boende som riktar sig till 
seniorer (60 år eller äldre). Bostäderna 
har närhet till service, i tillgängliga  
och anpassade fastigheter med hiss. 

Sedan tidigare finns även trygghets-
boendet i Huvudsta, som öppnar portarna 
för sina första hyresgäster hösten 2019.

Skultpuren ”Hjärtat” av Eva Lange stod tidigare i Olle Olsson Hagalundmuséets trädgård. Nu kan den beskådas vid Tivoli brygga.

Åtta nya informationsskyltar finns nu i Tivoliområdet.

Promenadstigar längs vattnet lockar både djur och människor.

”Flöjtspelaren” av Adam Fischer är vackert placerad i en slänt.

Trygghetsboende i Bergshamra, vy från gården. Illustration: ÅWL Arkitekter.

Trygghetsboende i Bergshamra, vy från söder. Illustration: ÅWL Arkitekter.

Foto: Susanne Kronholm
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Norra Frösundavik ska utvecklas med förbättrad 
tillgänglighet och förstärkta möjligheter för friluftsliv 
och rekreation genom att tillskapa strandbad, 
utegym, tennis och andra aktiviteter som inbjuder 
till vistelse i parken. Samtidigt ska viktiga natur- 
värden stärkas och kulturlandskapet i nationalstads- 
parken värnas. Det har kommunstyrelsen beslutat i 
en principöverenskommelse med fastighetsägaren 
Mengus om utvecklingen av Frösundavik.

– Nu förbättrar vi den norra delen av Hagaparken och gör det 
unika kulturlandskapet mer tillgängligt och attraktivt. Parken 
får ett efterlängtat tillskott av friluftsaktiviteter samtidigt som 
vi ställer höga krav på att viktiga naturvärden stärks i området, 
säger Kristina Tidestav, stadsdirektör i Solna.

Bättre förutsättningar för naturmiljö och friluftsliv
Ny bebyggelse ska bidra till att förbättra förutsättningarna för 
naturmiljö och friluftsliv genom att stänga ute buller och 
luftföroreningar från Uppsalavägen. Staden kommer att ställa 
krav på att bebyggelsen anpassas till den omgivande national-
stadsparken och att det ekologiska sambandet mot Ulriksdal 
längs Uppsalavägen stärks.

Nu påbörjas arbetet med detaljplan
Principöverenskommelsen med Mengus beslutades i kommun-
styrelsen den 25 mars 2019. Enligt överenskommelsen står 
Mengus för kostnaderna för projektering och de planerade 
anläggningarna i området. Miljö- och byggnadsförvaltningen 
får nu i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Utvecklingen av Frösundavik innebär:

•  Ett nytt strandbad vid Brunnsviken

•  Rekreation och friluftsaktiviteter som utegym,  
 tennis och boule

•  Förbättrad tillgänglighet till nationalstadsparken  
 för allmänheten

•  Sammankoppling av gång- och cykeltrafik

•  Ökad tillgänglighet till strandområdet

•  Ny bebyggelse för kontor, service och servering

•  Förstärkta naturvärden i Haga och Ulriksdal

•  Åtgärder för minskade föroreningar  
  från Uppsalavägen

•  Förbättrad vattenkvalitet  
i Brunnsviken

Frösundavik utvecklas för rekreation,  
friluftsliv och stärkta naturvärden

Utveckling
• Förbättrad koppling över bron mot Frösunda.

• En tydlig entréplats utvecklas vid trafi kplatsen.

• Informationsskyltar vid entréer till fastigheten.

• Skyltprogram tas fram.

• Siktlinjer och utsiktsplatser omhändertas.

• Gång- och cykelstråk kopplas samman.

• Strandzonen tillgängliggörs och aktiveras.

• Parkmiljöer utvecklas och möbleras.

• Byggnadsminnet Annelund utvecklas till     
central nod med fokus på upplevelsen av 
”wellness”.

• Café och konferens på Annedal i kulturhisto-
risk miljö utvecklas.

• Restaurangen i SAS-huset utvecklas med som-
marrestaurang/orangeri och köksodlingar.

• Platser för ”food-trucks” m.m. identifi eras.

Aktiviteter
Parkmiljöerna ska tillsammans med utbudet av 
service locka till besök och inbjuda till vistelse och 
aktivitet. På fastigheten och i dess parkmiljöer ska 
besökare erbjudas:

• Vackra parkvägar för gång och cykel

• Parkstigar för motion och mountainbike.

• Kontemplativa miljöer för vistelse, yoga, m.m.

• Öppna gräsytor för varierande aktiviteter

• Utomhusgym

• Tennis, padel tennis, beachvolleyboll m.m.

• Kajakpaddling

• Bad

• Grillplats

• Lekplats

• Cykelservice

Sommarpeviljong/orangeri

Öppna soliga ytor - vila vs aktivitet

Tennis/Padel tennis/Beachvolley

Entréer och skyltning

Gång- och cykelstråk

Badstrand Bryggor för bad, båtar/kajak

Caféer och Food trucks

Utegym

Byggnadsminne Annelund - noden

HAGA 2:8 – UTVECKLINGS- OCH AKTIVITETSPLANKatarina Påhlman ny 
chef för kultur- och 
fritidsförvaltningen
– Solna är en växande stad med stark 
idrottstradition, men också ett rikt 
kulturliv för alla åldrar. Att få vara 
med att utveckla stadens verksamheter 
och samarbeten inom kultur, idrott 
och fritid är ett oerhört spännande 
uppdrag, säger Katarina Påhlman, 
nytillträdd chef på kultur- och fritids- 
förvaltningen.

Katarina är socionom i botten och 
har en bakgrund i Solna stad som 
stabschef på stadsledningsförvaltning-
en, tillförordnad förvaltningschef på 
tekniska förvaltningen och biträdande 
förvaltningschef på barn- och ung-
domsförvaltningen med särskilt ansvar 
för förskolefrågorna. Hon tillträdde 
som ny chef för kultur och fritidsför-
valtningen den 14 maj, efter beslut i 
kommunstyrelsen.

Ett av förvaltningens viktigaste 
uppdrag är att möjliggöra för fler barn 
och ungdomar att delta i idrotts-, 
fritids-, och kulturverksamheter i takt 
med att staden växer. Ett annat viktigt 
uppdrag är att utveckla fritidsverk-
samheten för de äldre ungdomarna 
och ett särskilt fokus kommer att ligga 
på ungdomar som behöver stöd för att 
komma tillbaka i studier eller arbete. 

Nya busskurer i staden
Nu rustas stadsmiljön i Solna. 
Med undantag för busstorget i 
Solna centrum och Karolinska 
sjukhuset, så kommer samtliga 
busskurer i Solna att bytas ut 
under 2019. Arbetet sker i olika 
etapper och väntas pågå till 
slutet av november.

Arbetet med att byta ut samtliga 
busskurer sker i etapper. Starten gick den 
1 april då alla busskurer i södra Solna 
började bytas ut – söder om Tritonvägen 
och Frösundaleden inklusive Frösunda- 
leden. Arbetet beräknas vara klart i 
mitten av juni. Därefter startar arbetet i 

norra Solna, mer information om tidplan 
för detta område hittar du på solna.se 

Under arbetets gång kan busshåll- 
platser dras in eller flyttas.

Varför byts busskurerna ut?
Många av busskurerna är slitna och  
i behov av att rustas upp. Dessutom  
har staden ett nytt avtal på området.

SL ansvarar för att leda om resenärer, 
hitta alternativa hållplatser och informera 
resenärer om hållplatser som påverkas  
av arbetet. Mer information om hur du 
som bussresenär ska ta dig fram finns  
på SL:s webbplats.

Foto: Scandinav

Katarina Påhlman

Utvecklingsplan för Frösundavik. Illustration: Mengus
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Företagen ger Solna högre betyg  
för service och bemötande
Företagen i Solna blir allt nöjdare med 
stadens service och bemötande. Solna stad 
får ett högre betyg av näringslivet i årets 
Öppna jämförelser från SKL och ökar inom 
fyra av sex serviceområden.

– Tillsammans med näringslivet driver vi utvecklingen 
framåt. Totalt ökar Solna stad från NKI-värde* 75 
till 76 i årets mätning. Att vi fortsätter få högre betyg 
av företagen i Solna är ett kvitto på att vårt ständiga 
förbättringsarbete ger resultat, säger Åsa Bergström, 
näringslivschef.

Alla kommuner har bedömts av företagen utifrån 
sex serviceområden. Solna stad ökar i mätningen 
inom fyra områden; information, bemötande, 
kompetens och effektivitet. Resultatet är oförändrat 
inom områdena tillgänglighet och rättssäkerhet.  
Bäst resultat får Solna inom området bemötande 
(NKI 83) och på samtliga områden ligger staden  
över genomsnittet för samtliga kommuner.

*NKI är en förkortning för Nöjd Kundindex.

Nytt parkeringssystem för ett växande Solna 
Kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden har slutfört arbetet med 
genomlysningen av parkerings-
systemet i Solna. Ett antal åtgär-
der förestår för att säkerställa 
tillgänglighet och framkomlighet 
på stadens gator.

Sedan parkeringssystemet förändrades 
2012 har Solna växt med 10 000 
invånare, 20 000 arbetsplatser och 
besöksnäringen har expanderat med  
3 miljarder kronor genom tillkomsten av 
Friends Arena och Mall of Scandinavia. 
Det medför att trycket på stadens gator 
har ökat kraftigt och det har blivit allt 
svårare att hitta lediga parkeringsplatser 
på gatan, samtidigt som beläggningen i 
parkeringsgaragen är låg. Stadens gator 
behöver göras mer tillgängliga för 

transporter, gående, cykel och kollektiv-
trafik. För att öka framkomligheten och 
tillgängligheten föreslås avgifterna för 
besöks-, boende- och nyttoparkering 
höjas. 

Det beslutades också att juli ska 
undantas från servicedagar/städdagar. 
Det möjliggör boendeparkering under 
hela semestermånaden för solnabor, som 
vill kunna parkera en längre samman-
hängande period för att kunna åka bort 
på semester utan att använda bilen. För 
att kunna erbjuda långtidsparkering även 
andra tider på året har tekniska förvalt-
ningen fått i uppdrag att tillsammans 
med Bostadsstiftelsen 
Signalisten ta fram platser 
för uthyrning för tillfällig 
långtidsparkering i garage 
eller på kvartersmark.

Det förändrade parkeringssystemet 
föreslås träda ikraft den 1 oktober 2019. 
För solnabor som vill långtidsparkera 
redan under sommaren 2019 kommer 
tekniska förvaltningen att erbjuda 
sommarparkering i garage eller på 
kvartersmark. Läs mera om sommarpar-
keringen här intill eller på solna.se

Beslut om det förändrade parkerings-
systemet beslutades av tekniska nämn-
den den 17 april, kommunstyrelsen den 
13 maj och behandlades av kommunfull-
mäktige den 27 maj. Mer information 
om förändringar i parkeringssystemet 
och nya avgifter finns på solna.se

Nu har det ringt ut för läsårets 
sista skoldag och sommarlovet 
har börjat. Under nästan tio 
veckor är det vila och återhämt-
ning som gäller för eleverna i 
Solnas skolor. Det finns massor 
med aktiviteter för sommarlovs- 
lediga barn och ungdomar i Solna.

Sommarlovsfestival
Under sommarlovets två första veckor  
är det fullt av aktiviteter i Skytteholms- 
parken, med en sommarlovsfestival som 
har sitt centrum på gräsytan nedanför 
pulkabacken. Där kommer det finnas 
fasta aktiviteter som klättertorn, sällskaps- 
spel, frisbeegolf, samt olika aktiviteter 
som kommer och går under de två 
veckorna. Maker Tour från Tekniska 
Muséet kommer att låta barnen prova på 
programmering, föreningar ordnar prova- 
på-verksamheter, biblioteket erbjuder 
sommarlovsläsning, med mera, med mera.

Bad för alla åldrar
Huvudsta strandbad välkomnar solna- 
borna igen efter invigningen förra 

sommaren. För den som föredrar 
bassängbad håller Huvudstabadet och 
Svedenbadet öppet hela sommarlovet och 
lite till – missa inte det prisvärda 
Sommarkortet för både barn och vuxna. 
För yngre barn rekommenderas plask-
dammarna i Skytteholmsparken och 
Hagalundsparken, platser där man gärna 
tillbringar hela dagen med familjen.

Lärorika sommarpromenader
Ett Solna i sommarskrud erbjuder inte 
bara fantastiska miljöer för motion och 
rörelse. Ett tips är att förgylla en solig dag 
med någon av de skyltade promenader 
och ljudguider som berättar om Solnas 
historiska miljöer, med allt från Hagaparken 
och Hagalund till AIK och Filmstaden. 
Varför inte börja med Tivoliområdet i 
Bergshamra som har fått en ordentlig 
uppfräschning och invigdes så sent som  
i april – en härlig kombination av kultur 
och motion.

Du kan läsa mer om alla sommar- 
aktiviteter på solna.se/sommarlov,  
solna.se/utebad eller solna.se/ljudguider

Semester- 
parkera 
i Solna
Bilägare i Solna som planerar 
en längre semesterresa har 
redan i sommar möjlighet att 
testa en helt ny parkerings-
form – semesterparkering. 
Semesterparkering erbjuds på 
tre platser i Solna: Råsunda, 
Bergshamra och Huvudsta.

Under två månader, från och med 
den 15 juni till den 15 augusti,  
införs semesterparkering som ett 
pilotprojekt på ett antal strategiska 
platser i Solna. Istället för att ställa 
bilen på Arlanda eller vid båthamnen 
finns nu möjlighet till semester- 
parkering på tre platser i staden: 
Råsunda på Frösundaleden,  
Bergshamra på Odlingsvägen och 
Huvudsta på Släggbacken. Till att 
börja med kommer det att finnas ett 
sextiotal platser vikta för semester-
parkering. Efter sommaren kommer 
pilotprojektet att utvärderas för att 
visa när och på vilka platser den nya 
parkeringsformen är efterfrågad.

 Biljett för semesterparkering  
köps på plats med telefonen via  
SMS Park samt via någon av 
parkeringsapparna Easypark eller 
Parkster. Priset är trettio kronor  
per dygn och skylten visar vilka 
platser som är avsedda för semester-
parkering, med en egen områdeskod. 
En förutsättning för semester- 
biljetten är att bilen har ett giltigt 
tillstånd för boendeparkering.

Sommar i Solna
Foto: Casper Hedberg

Huvudsta strandbad lockar både barn, unga och vuxna.



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

Stadshusets ordinarie öppettider:

Måndag: 8 – 17
Tisdag: 8 – 17
Onsdag: 8 – 18
Torsdag: 8 – 17
Fredag: 8 – 15

För sommarens öppettider, se  
solna.se/oppettider

Hej! 

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

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

Hållbar vattenanvändning  
och eldning i sommar
I Solna hämtas vatten från Mälaren för att producera dricksvatten. Även om det  
finns gott om vatten i sjön så kan Görvelnverket, vårt dricksvattenverk, bara rena  
och producera en viss mängd dricksvatten. När det är varmt och många använder  
mycket vatten når vattenverket sin maxkapacitet. Det går också åt mycket energi  
för att rena och producera dricksvatten. Tänk därför på att använda vatten sparsamt  
i sommar, särskilt på varma dagar. 

Grillning hör sommaren till. Att grilla är tillåtet så länge det inte finns något eldnings-
förbud. Tänk på att alltid kontrollera om det är eldningsförbud där du är innan du 
grillar. Vad gäller eldning av torrt trädgårdsavfall är det tillåtet en vecka på våren 
(valborgsmässoveckan) och en vecka på hösten (vecka 40). Du hittar aktuell informa-
tion om eldningsförbud på stadens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. 

Kommunfullmäktige 
sammanträder
När: Måndag 26 augusti  
 Måndag 30 september  
 Måndag 28 oktober

Tid: Klockan 18.00

Var: Kommunfullmäktige- 
 salen i stadshuset

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