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H östen är alltid en intensiv period  
 med många frågor på dagordningen. 

Inte minst skolfrågorna står högt på dag- 
ordningen, där staden har ett stort fokus 
på kunskapsuppdraget. Vi nåddes nyligen 
av det glädjande beskedet från Skolverket  
att kunskapsresultaten i Solnas skolor 
fortsätter att förbättras inom samtliga 
områden – meritvärde, andel elever med 
godkänt i alla ämnen och andel behöriga 
elever till yrkesprogram på gymnasiet.  
Det är ett kvitto på att stadens målmedvetna 
arbete utifrån den antagna kunskapsstrategin 
är framgångsrikt.

Det är också ett fortsatt stort fokus på 
att utveckla Solna. Staden har nyligen gett 
klartecken till utbyggnaden av tunnelbanan 
till Arenastaden genom att anta detaljplanen. 
Med den nya tunnelbanan skapas förut-
sättningar för att utveckla Solnavägen till 
en levande stadsgata med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service. Ett flertal 
projekt kommer att landa inom kort längs 
hela Solnavägen och ett av de mest spännande 
är utvecklingen av Södra Hagalund i direkt 

anslutning till den nya tunnelbanestationen. 
Under hösten har jag också haft för- 

månen att både vara med vid byggstarten 
av Solnas nya simhall och vid invigningen 
av den nya Pep Parken i Huvudsta. Pep 
Parken är ett nytt inslag i Solnas stadsmiljö 
och aktivitetsparken ska skapa förutsätt-
ningar för lek, rörelse och motion för barn, 
ungdomar och vuxna. Det är den första  
av sitt slag i Sverige och den första av tre 
planerade Pep Parker, som ska byggas i 
Solna. Jag kan rekommendera ett besök 
tillsammans med barnen.   

I detta nummer av Solnanytt kan du 
läsa mer om alla dessa frågor och också  
om de fina utmärkelser som Solna har fått. 
Före sommaren toppade Solna tidningen 
Fokus ranking Bäst att leva och för några 
veckor sedan Svenskt Näringslivs ranking 
Bästa företagskommun – för tolfte året i rad.

Trevlig läsning!

Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Skolans främsta uppdrag är 
kunskapsuppdraget och stadens 
mål är att förbättra kunskaps- 
resultaten samt säkerställa att  
alla elever har behörighet till 
gymnasiet. Solnas skolor har 
arbetat aktivt med detta i flera år 
och nu vänder resultaten uppåt. 

Sedan 2018 arbetar Solna stad utifrån 
en uttalad strategi för att förbättra  
kunskapsresultaten. Målet är att 
grundskolans arbete ska leda till att 
kunskapsresultaten höjs och att varje 
elev har behörighet till gymnasiet. 

– Vi kan redan nu se att strategin 
ger resultat och att kunskapsresultaten 
börjar förbättras. För andra året i rad 
ökar både meritvärdet i årskurs 9 och 
andelen elever i årskurs 9 som uppnår 
kunskapskraven i alla ämnen. Även 
andelen elever som är behöriga till 
gymnasiet ökar. Det är mycket glädjande 
och visar på att vi är på rätt väg, säger 
Lena Lundström, skolchef på barn- och 
utbildningsförvaltningen i Solna stad.

Konkret handlar arbetet med att 
förbättra kunskapsresultaten om att 
kontinuerligt utveckla undervisningen, 
stärka ledarskapet och erbjuda kvalitativ 
kompetensutveckling till lärare och 
pedagoger. Dessutom görs fler indivi-
duella uppföljningar än tidigare för att 
fånga upp och stötta elever som riskerar 
att inte nå kunskapsresultaten. 

Kunskapsstrategin antogs av barn- 
och utbildningsnämnden 2017 och gäller 
under mandatperioden 2018 – 2022.  
Läs mer på solna.se/kunskapsstrategi

Kunskapsresultaten 
förbättras

Solna växer och fler elever behöver 
plats i stadens skolor. Nu påbörjas 
därför arbetet med en ny högstadie-
skola i norra Solna. Om allt går enligt 
plan tar skolan emot sina första 
elever höstterminen 2021.

Det är Raoul Wallenbergskolan (RWS), 
som expanderar och kompletterar sin f-6 
skola i Järvastaden med ett högstadium. 
Den kommer att rymma cirka 350 elever 
från årskurs 7 till 9 och ha en idrottsprofil. 
I anslutning till högstadiet byggs en 
fullstor idrottshall, som blir öppen för 
föreningar och enskilda den tid som den 
inte används av skolan.

– Med en ny och modern högstadieskola 
i Bagartorp möter vi det växande behovet 
av skolplatser för elever i norra Solna, säger 
Lena Lundström, skolchef på barn- och 
utbildningsförvaltningen i Solna stad.

I skolbyggnaden ges också plats för 
fritidsgården Torget som lämnar sina 
gamla lokaler och flyttar in i nya skolan.  
Den nya fritidsgården kommer att erbjuda 
verksamhet för ungdomar på kvällar och 
helger. Det nya högstadiet i Bagartorp 
uppförs av fastighetsägaren Hemsö.  
Det beräknas stå färdigt till hösttermin- 
starten 2021.

Ny högstadieskola  
i Bagartorp

Under sommaren och hösten genom-
fördes flera omfattande upprustningar 
och renoveringar på ett antal skolor 
och förskolor i Solna. Det handlar om 
nya multisportplaner, upprustade 
skolbyggnader, nya lokaler för fritids-
hem och förskolegårdar med förbätt-
rade lekytor.
 
– Vi har genomfört en rad förbättringar på 
flera skolor och förskolor under sommaren 
och hösten. Inriktningen har varit att 
skapa en bättre miljö både utomhus och 
inomhus för barn och elever, men också en 
ökad trygghet och bättre arbetsmiljö för 
våra medarbetare, säger Erik Gunnarsson, 
avdelningschef på tekniska förvaltningen  
i Solna stad.
 
Satsning på renovering av skolor
Upprustningen av Skytteholmsskolan på- 
börjades under 2018 och arbetet har fortsatt 
under sommaren med bland annat målning 

av gemensamma ytor, trygghetsanpassning 
av toaletter, renovering av omklädnings-
rum och nytt innertak. På Råsundaskolans 
lågstadium har ventilation och belysning 
bytts ut och samtidigt renoverades samtliga 
ytskikt. På Ängkärrskolan renoverades 
samtliga fönster för bättre inomhusklimat 
och energieffektivitet. Dessutom har 
Skytteholmsskolan, Ekensbergsskolan, 
Råsundaskolan och Tallbackaskolan fått 
nya upprustade lokaler för fritidshemmen 
för årskurs 4 till 6.
 
Nya multisportplaner
Råsunda skola och Ekensbergsskolan har 
fått nya multisportplaner. På Råsunda 
skola byggdes två planer – en multisport-
plan med konstgräs och en med asfalt. På 
Ekensbergsskolan anlades en konstgräsplan.

Säkra skolvägar
Under sommaren genomfördes en rad 
åtgärder i trafikmiljön kring Skytteholms-

skolan, Ekensbergsskolan och Vittraskolan, 
som en del i genomförandet av planen för 
säkrare skolvägar. Det handlar till exempel 
om breddade gångbanor, varningssystem, 
tydligare vägskyltning och övergångs- 
ställen samt om nya platser för hämtning 
och lämning.
 
Upprustade förskolor
Även ett antal förskolor har rustats upp 
under sommaren. På Rågens förskola 
genomfördes till exempel omfattande 
renovering av ytskikten och ny modern 
belysning sattes upp. Även delar av Tunets 
förskola renoverades, med mer utrymmen 
för barnen och nya fräscha lokaler för 
medarbetarna. På Kadetten/Creativo 
renoverades taket och fönstren byttes ut. 
Tre förskolegårdar rustades upp med till 
exempel förbättrade lekytor och utrust-
ning; Råsundagården, Thors förskola och 
Gomorronsols förskola.

Upprustning av skolor och förskolor

Andelen behöriga till 
gymnasiets yrkes- 
program är 87,3% *

Meritvärdet i årskurs 9 
är 240,3 poäng – en 
ökning med 10,1 poäng *

Andel elever som uppnår  
kunskapskraven i alla ämnen 
har ökat till 77,8% *

* Källa: Skolverket 2019

Foto: Casper Hedberg

Foto: Scandinav
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Detaljplanen för gula linjen från 
Odenplan till Arenastaden via  
Hagastaden och Södra Hagalund 
beslutades av kommunfullmäktige 
den 26 augusti 2019. Beslutet är  
en viktig milstolpe för utbyggnaden 
av tunnelbana genom Solna.

– Med beslutet om detaljplanen i kommun- 
fullmäktige ger Solna stad klartecken till 
utbyggnaden av tunnelbanan från Oden-
plan till Arenastaden, via Hagastaden och 
Södra Hagalund. Planen omfattar tunnlar 
och anläggningar under mark samt till- 
hörande anläggningar ovan mark, som  
till exempel entrébyggnader, berättar 
Kristina Tidestav, stadsdirektör i Solna stad.

Tre nya stationer
Den nya gula linjen utgörs av sammanlagt 
fyra kilometer långa spårtunnlar från 
Odenplan till Arenastaden. Tre nya 
stationer byggs på sträckan; Hagastaden, 
Södra Hagalund och Arenastaden.

Den nya stadsdelen Hagastaden knyter 

samman Solna och Stockholm med nya 
bostäder och arbetsplatser i ett av världens 
främsta områden för Life Science. Här 
byggs den nya tunnelbanestationen med 
en uppgång mot Torsplan i Stockholm, 
och tre entréer i norr i anslutning till 
Solnavägen, Karolinska Institutet och 
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

I Södra Hagalund möjliggör den nya 
tunnelbanelinjen en mängd nya bostäder 
och arbetsplatser i samband med att Solna-
vägen omvandlas till levande stadsgata 
med butiker, restauranger och service i 
gatuplan. I anslutning till stationen 
utvecklas Hagalunds arbetsplatsområde 
till en ny stadsdel.

Med ett stort antal stora företag och 
arbetsplatser i området tillsammans med 
Mall of Scandinavia och Friends Arena är 
Arenastaden ett av Sveriges mest besöks- 
täta områden. Den nya tunnelbanestationen 
bildar tillsammans med pendeltåg, tvär- 
bana och busslinjer en viktig regional knut- 
punkt, men kopplar även samman Arena- 
staden med såväl Hagalund som Vasalund.

Medfinansiering till tunnelbanan
Den gula linjen är ett resultat av förhand-
lingar mellan staten, Stockholms läns 
landsting, Stockholms stad och Solna stad 
inom ramen för Stockholmsförhandlingen. 
Solna stad medfinansierar utbyggnaden av 
den nya tunnelbanelinjen med 600 miljoner 
kronor och utbyggnaden av station Södra 
Hagalund med 650 miljoner kronor. 
Stadens medfinansiering finansieras i sin 
tur genom bidrag från planerade och 
pågående byggprojekt för nya bostäder  
och arbetsplatser i anslutning till den nya 
tunnelbanan. 

Nästa steg
Detaljplaneförslaget har varit ute på 
granskning efter beslut i byggnads- 
nämnden i juni 2017 och september 2018. 
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits 
fram till järnvägsplanen, som också gäller 
för detaljplanerna. Byggstart för den gula 
linjen är 2019 och byggtiden är cirka sex år.

Klartecken för nya t-banan
En levande stadsdel med en kombi-
nation av bostäder och arbetsplatser, 
med utbyggd kollektivtrafik och 
trygga stråk för cykel och gång. Det 
är inriktningen för stadsutvecklingen  
i Solna Business Park.

Kommunstyrelsen fattade i juni beslut om 
en principöverenskommelse mellan Solna 
stad och Fabege om utveckling av ett 
område i Solna Business Park. Överens-
kommelsen innebär ett tillskott av bostäder 
i ett område som idag domineras av 
arbetsplatser. Beslutet har även följts upp 
av ett beslut i byggnadsnämnden om att 
påbörja planarbete.  

– Nu utvecklar vi Solna Business Park 
till ett mer levande och stadsmässigt 
område, med en kombination av bostäder 
och arbetsplatser. Projektet ger även ett 
bidrag till stadens medfinansiering av 
Mälarbanans utbyggnad, som förstärker 
de redan goda förbindelserna till stads- 

delen, säger Ann-Christine Källeskog, 
plan- och exploateringschef i Solna stad.

Utvecklingen av området ligger i linje 
med stadens ambition att utveckla Solna 
Business Park till en attraktiv stadsdel 
med en kombination av bostäder och 
arbetsplatser, där butiker, restauranger 
och service i gatuplan bidrar till en mer 
levande stadsmiljö. Detaljplanen omfattar 
350 nya lägenheter, en ny förskola med  
sex avdelningar och tio LSS- och sociala 
lägenheter. Minst en fjärdedel av lägen- 
heterna kommer att vara större bostäder 
med minst fyra rum och kök, för till 
exempel barnfamiljer. Detaljplanen 
omfattar även ny kontorsbebyggelse.

Medfinansiering av  
Mälarbanans utbyggnad
Projektet ger även ett bidrag till Solna 
stads medfinansiering av Mälarbanans 
utbyggnad. Den kommer att förstärka de 
redan goda förbindelserna till stadsdelen.

Solna Business Park  
utvecklas med bostäder

Unga Solnabor ska få möjlighet till 
bostad med korttidskontrakt. Kommun-
styrelsen har beslutat att Signalisten kan 
hyra ut de tillfälliga bostäder som blir till- 
gängliga när mottagandet av nyanlända 
minskar i Solna. Det gäller till att börja 
med 50 av de sammanlagt 172 lägenheter 
vid Förvaltarvägen och vid fd Stenbacka-
skolan. Vid uthyrning av de tillfälliga 
lägenheterna kommer Signalisten att 
tillämpa samma villkor som för korttids-
kontrakt och ungdomskontrakt i övrigt.

Läs mer om hur du söker  
parkeringsplats i Solna på  
solna.se/parkeringsplats

Vill du hyra parke-
ringsplats i Solna?

Korttids- 
kontrakt till 
ungdomar

Turismen i Solna fortsätter att öka. Besöksmål som Mall of Scandinavia och 
Friends Arena lockar massor av besökare och den växande besöksnäringen 
bidrar bland annat till fler arbetstillfällen, inte minst för Solnas unga.

Turismen i Solna omsatte cirka 4,6 miljarder kronor 2018, enligt den senaste TEM-rappor-
ten (turistekonomisk mätning). Det är en ökning med uppskattningsvis 350 miljoner 
kronor jämfört med 2017 års mätning. Den växande besöksnäringen skapar fler arbets-
tillfällen inom till exempel hotell, handel och restaurang. Besöksnäringen i Solna syssel- 
satte 2 453 personer under 2018, varav en dryg tredjedel var inom restaurangbranschen. 
De senaste fem åren har antalet helårssysselsättningar inom besöksnäringen ökat med 
cirka 190 procent. 

Ökad turism ger fler jobb

Foto: Susanne Walström

Foto: Sofia Byström
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Nu har 100 meter Pep öppnat i Huvudsta. Det är 
en aktivitetspark med redskap och utrustning för 
lek, rörelse och vardagsmotion för barn, unga och 
vuxna. Parken är den första i sitt slag i Sverige, 
och den första av tre planerade Pep Parker som 
ska uppföras i Solna.

Den 1 september, invigdes 100 meter Pep – Sveriges 
första Pep Park i Huvudsta, i närvaro av H.K.H. Prins 
Daniel och Generation Peps chef Carolina Klüft. 
Platsen för aktivitetsparken är längs Huvudsta allé, 
mellan Hufvudsta gård och Augustendals 4H-gård. 

– På 100 meter Pep får barn, unga och vuxna 
Solnabor möjlighet till lek, motion och rörelseglädje i 
vardagen året runt. Och det fina är att parken är byggd 
för att barn, unga och vuxna ska kunna träna, leka och 
röra på sig tillsammans, säger Katarina Påhlman, chef 
för kultur- och fritidsförvaltningen i Solna stad.

Sveriges första Pep Park
100 meter Pep är den första av de tre aktivitetsparker 
– så kallade Pep Parker – som ska uppföras i Solna. 
Förutom i Huvudsta planeras en park i Arenastaden 
och en i Hagaparken. Syftet med parkerna är att ge 
barn, ungdomar och vuxna i Solna möjlighet till  
rörelse och motion i en miljö som uppmuntrar till  
såväl lek som träning.

Utbud för barn, unga och vuxna
Parken innehåller redskap och utrustning anpassade  
för olika åldrar och funktionsvariationer, och stimulerar 
till såväl spontan som planerad aktivitet. Tanken är att 
utbudet ska utveckla rörelseförmåga, koordination och 
andra fysiska färdigheter, samtidigt som miljön upp- 
muntrar till lek och rekreation – här finns till exempel 
studsmatta, balansgång, löparbana, en utomhusscen 
och planteringar med ätbara frukter och bär. Parken 
kan också fungera som ett utegym för vuxna.

Pilotsatsning
Pep Parkerna i Solna är samarbete mellan Solna stad, 
Fabege och Generation Pep – en organisation initierad  
av Kronprinsessparet. Satsningen är ett pilotprojekt  
med syfte att utveckla en modell för samverkan mellan  
en kommun och det lokala näringslivet, som kan spridas 
till andra delar av landet.

Sveriges första  
Pep Park  
öppnade i Solna

Foto: Tomas Persbeck

”Idrott för alla” är en föreningsdriven 
öppen verksamhet för barn i åldrarna  
10 till 12 år. Verksamheten är öppen 
måndag till torsdag efter skoltid och är 
avgiftsfri.

– Syftet med den öppna verksamheten 
är att ge fler barn och unga tillgång till 
idrott och fysisk aktivitet efter skoltid, 
inte minst barn som kanske annars inte 
skulle komma i kontakt med idrotten, 
säger Katarina Påhlman, chef för kultur- 
och fritidsförvaltningen i Solna stad.

AIK Ungdomsfotboll ansvarar för 
verksamheten som kommer att involvera 
flera olika idrottsaktiviteter. Projektet har 
fått ekonomiskt stöd från kultur- och 
fritidsnämnden.

Solna rankas som etta i Sverige när tidning-
en Fokus i somras presenterade sin årliga 
jämförelse av svenska kommuner – Bäst  
att leva 2019. Det är framför allt inom 
områden som arbetsmarknad, trygghet  
och ekonomi som staden placeras i topp.

Fokus har rankat de svenska kommunerna  
i Bäst att bo i tretton år. Detta år fortsätter  
tidningen med andra jämförelser och ingångs- 
värden än tidigare, och har breddat jämförelsen 
till Bäst att leva. Solna kom på en femte plats  
bland svenska kommuner i storstadsregioner  
i Bäst att bo 2018 och i år tar Solna hem första 
platsen i Bäst att leva.

I årets rankning jämfördes bl a demografisk 
utveckling, arbets- och bostadsmarknad, säkerhet, 
miljö, utbildning och jämställdhet. Solna kommer 
på första plats inom kategorin arbetsmarknad  
och inkomster, där Fokus har jämfört faktorer 
såsom andel invånare som arbetar, hushållens 
inkomster, nyregistrerade företag och företags- 
klimat. Staden rankas på andra plats bland 
Sveriges kommuner inom kategorin säkerhet  
och inom kategorin kommunal ekonomi  
kommer Solna på tredje plats.

Läs mer på fokus.se

Solna vinner Bäst att leva 2019

AIK startar ny 
fritidsverksamhet 
för barn och unga

Solna behöll första platsen  
i Svenskt Näringslivs senaste 
rankning av företagsklimatet  
i landets kommuner – för tolfte  
året i rad.

– Ett gott samarbete med näringslivet 
är viktigt för hela stadens utveckling 
och tillväxt samtidigt som det också 
skapar fler lokala jobb till Solnabor, 
säger Åsa Bergström, näringslivschef  
i Solna stad.

Resultatet baseras till största delen 
på enkätsvar från  
små och stora  
företag i  
Solna, men  
även på  
statistiska  
faktorer från  
SCB och  
Upplysnings- 
centralen.

Sveriges bästa 
företagskommun 
– tolv år i rad!

12
Foto: Johannes Liljeson
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Nya bostäder, arbetsplatser och 
mötesplatser växer fram i anslutning 
till den nya tunnelbanestationen 
Södra Hagalund på den gula linjen, 
som byggs ut genom Solna. Nu går 
detaljplanen ut på samråd efter 
beslut i byggnadsnämnden. 

Samtidigt som tunnelbanan byggs ut 
genom Solna ska Solnavägen omvandlas 
från trafikled till stadsboulevard med 
fokus på cykel, gång och busstrafik.  
Längs Solnavägen växer nya stadskvarter 
fram med en blandning av bostäder, 
arbetsplatser och service. Vid den nya 
tunnelbanestationen Södra Hagalund 
längs med Solnavägen planeras för ny 
stadsbebyggelse med bostäder och 
arbetsplatser runt ett torg med direkt 
anslutning till den nya tunnelbanan.

600 lägenheter och förskola 
Detaljplanen omfattar ny stadsbebyggelse  
i anslutning till den sydvästra uppgången 
för tunnelbanestationen Södra Haga- 
lund på den gula linjen, från Odenplan  
till Arenastaden. 

– På ena sidan av torget byggs upp till 
600 nya lägenheter i bostadshus av 
varierande höjd, sociala lägenheter och  
en förskola. På den andra sidan av torget 
byggs ett kontorshus som kommer att 
inrymma Veidekkes nya huvudkontor och 
andra verksamheter, säger Ann-Christine 
Källeskog, plan- och exploateringschef  
i Solna stad.

Solnavägen – från trafikled till boulevard
Detaljplanen bidrar även till en mer stads- 
mässig utformning av Solnavägen, som 
utvecklas från trafikled till en trädkantad 
boulevard med lokaler för till exempel 
restauranger, butiker och service i gatuplan. 
Samtidigt utvecklas busstrafiken längs 
Solnavägen, som också får generösa gång- 
och cykelbanor.

Samråd pågår
Byggnadsnämnden beslutade den 18 sep- 
tember att ge miljö- och byggnadsförvalt-
ningen i uppdrag att genomföra samråd 
om detaljplanen. Samrådsmötet ägde rum 
den 23 oktober på Solna stadsbibliotek. 
Mer information finns på solna.se

Nya kvarter växer fram i Södra Hagalund

Solna stad ska ta ett rejält kliv i 
klimatfrågan – enligt stadens första 
klimatstrategi – som kommunstyrel-
sen förväntas besluta om under 
hösten. Strategin lägger fast inrikt-
ningen för såväl minskad klimatpå-
verkan som anpassning av staden 
till ett förändrat klimat.
 
– Solna stad står inför utmaningen att 
både begränsa stadens påverkan på 
klimatet och att hantera konsekvenser  
av klimatförändringar – två områden  
som tillsammans är i fokus för stadens 
första klimatstrategi, säger Anja Karlsson, 
miljöstrateg i Solna stad.

Klimatstrategin utgår från de nationella 
klimatmålen, vilket innebär att Solna 
stad ska vara en klimatneutral stad senast 
2045. Samtliga transporter och resor ska 
vara klimatneutrala, liksom livsmedels-
hantering och energiproduktionen/
användningen. Samtidigt ska staden 
arbeta för att minimera klimatföränd-
ringens negativa effekter. 

Under våren hölls en workshop 
tillsammans med ett fyrtiotal represen-
tanter från civilsamhället och närings- 
livet i Solna, som gav viktiga inspel till 
klimatstrategin. Samverkan med andra 
aktörer – som Solnas näringsliv och 
Solnaborna – kommer fortsatt att vara  
en viktig del i arbetet för minskad 
klimatpåverkan. 

Förslaget till klimatstrategi är nu ute 
på remiss hos stadens nämnder under 
hösten. Beslut om klimatstrategin 
förväntas fattas av kommunstyrelsen  
i december 2019.

Den 10 september 2019 markerades 
den officiella byggstarten av den nya 
simhallen vid Ulriksdals idrottsplats 
av ett traditionsenligt spadtag av 
kommunstyrelsens ordförande  
Pehr Granfalk och kultur- och fritids- 
nämndens ordförande Peter Edholm.  

Den nya simhallen byggs vid Ulriksdals 
idrottsplats i Ritorp, ett stenkast från Arena- 
staden. Området blir en naturlig mötes-
plats för motion, idrott och aktivitet med 
simhallen och de tre ishallarna, och med 
närhet till Friends Arena. Den nya sim- 
hallen kommer erbjuda simundervisning, 
motionssim, vattengympa, babysim och 
rehab. I simhallen kommer det att finnas 
totalt tio simbanor på 25 meter, en under- 
visningsbassäng, en flexibel multibassäng 
med höj- och sänkbar botten, en barn- 
bassäng samt bastu och omklädningsrum. 

– Solna växer och vi behöver skapa fler 
idrottsmöjligheter till allt fler Solnabor. 
Simhallen innebär ett viktigt tillskott vid 
sidan av de tillskott som görs på fotbollen 
och isidrotterna, säger Kennet Siverling, 
anläggningschef på kultur- och fritids- 
förvaltningen i Solna stad. 

Ovanpå simhallen byggs kommersiella 
lokaler av Fabege, som bidrar till finansie-
ringen av simhallen. I samband med 
byggnationen av den kombinerade sim- 
halls- och kontorsbyggnaden kommer 
gång- och cykelförbindelserna i och  
i anslutning till området att förbättras  
och cykelparkeringar skapas. 

Kommunfullmäktige beslutade om 
detaljplan och genomförandeavtal hösten 
2018. Efter förberedande arbeten och 
ledningsomläggningar etablerades bygg- 
arbetsplatsen i somras. Den nya simhallen 
beräknas stå klar 2022/2023.

Bygget av den nya  
simhallen har startat

Solna ska bli  
en klimat- 
neutral stad 

Känner du till att  
det finns en lag för  
nationella minoriteter?
Här kan du läsa mer:  
solna.se/nationellaminoriteter

Traditionsenligt spadtag av Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens 
ordförande och Klaus Hansen Vikström, vice vd för Fabege.

Vy över torg mot tunnelbana och nya bostäder. Illustration: BSK Arkitekter

Vy mot torg och tunnelbana från andra sidan Solnavägen. 
Illustration: BSK Arkitekter

Vy snett uppifrån, från andra sidan Solnavägen.  
Illustration: BSK Arkitekter
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Solna stads kontaktcenter svarar på Solnabornas frågor via telefon, mail  
och besök i receptionen. Ofta handlar det om boendeparkering, förskole-
plats och vuxenutbildning. Förra året hanterades över 100 000 ärenden,  
så det finns gott om variation på frågorna. 

Kontaktcenter arbetar med att förse Solnaborna med svar på deras frågor och hjälp  
med ärenden. 

– Vi arbetar dagligen med att så snabbt som möjligt ge Solnaborna svar, råd och 
vägledning i deras frågor. Vi tar också emot felanmälningar om det är något som 
behöver lagas, fixas eller städas upp. Målet är att vi ska kunna hjälpa så många som 
möjligt utan att behöva skicka frågan vidare i organisationen, säger Johanna Hultgren, 
chef för Solna stads kontaktcenter.

Vanliga ärenden
Några av de vanligaste ärendena som kommer in handlar om anmälan av fel  
i stadsmiljön, ansökan om boendeparkering, vuxenutbildning och förskoleplats.  
Andra vanliga ärenden rör ritningar och bygglov samt önskemål om att registrera 
faderskap för sitt nyfödda barn. Det kommer också in samtal om saker som inte  
rör kommunens verksamhet. Det kan handla om att någon vill ha kontakt med  
sjukvården eller försäkringskassan.

– När det händer hjälper vi självklart till att lotsa personen rätt, säger Johanna 
Hultgren.

Välkommen att kontakta oss
• Kontaktcenter har öppet totalt 44 timmar i veckan;  
 måndag, tisdag och torsdag 8–17, onsdag 8–18 och fredag 8–15
• Det är lättast att komma i kontakt med kontaktcenter på morgonen  
 och sen eftermiddag
• Du ringer via 08-746 10 00 eller skriver in via www.solna.se/kontakt
• Du besöker oss i Solna stadshus, Stadshusgången 2

Kontaktcenter – till din tjänst!

Solna på tredjeplats i  
Kvinnofridsbarometern
I Kvinnofridsbarometern jämförs svenska 
kommuners arbete mot våld i nära 
relationer. Rankningen görs av Unizon, 
ett förbund som samlar landets kvinno-
jourer och andra jourer.

Sedan första mätningen 2015 har Solna 
stad klättrat över hundra placeringar till 
en tredjeplats i Kvinnofridsbarometern 
2019. De kriterier som jämförs är bl a 
socialtjänstens rutiner, utbildning och 
resurser.

För att förstärka arbetet har social-
nämnden i Solna tagit fram en åtgärds-
plan för att motverka våld och förtryck  
i nära relationer. Åtgärdsplanen pekar  
ut två åtgärdsområden, information/
informationskanaler och kunskap/ 
kompetensutveckling. Tillsammans med 
en väl fungerande intern och extern 
samverkan skapar arbetet förutsättningar 
för att förebygga, minska och reducera 
effekterna av våld i nära relationer.

Under hösten behöver de löv som har 
fallit på stadens gator och torg städas bort 
för att inte orsaka halka. Målsättningen 
är att lövstädningen inom stadens 
fastigheter och parker ska vara avslutad 
den 15 november. Arbetet är väder- 
beroende, vilket kan påverka tiden för 
avslutat arbete.

Nu försvinner löven!

Johanna Hultgren, chef för Solna stads kontaktcenter

Kvinnor, kaffe, kakor, kultur och 
kravmärkt – det är de fem ”K” som 
har präglat Kafé Sjöstugan sedan 
Annika Malmsten tog över för 
tjugo år sedan. Med ekologisk 
profil, en levande kulturscen och 
läget vid Brunnsvikens strand, 
fortsätter Kafé Sjöstugan att vara  

ett uppskattat utflyktsmål och en 
stolthet för Bergshamraborna.

Läs mer på kafesjostugan.se

I början av december intar Solna kulturskolas bild-  
och formelever konsthallen i Solna Folkets Hus. 
Temat för utställningen är 1-2-3-D och Natur-Onatur.

Vernissagen är på fredag den 5 december klockan 17-19. 
Därefter pågår utställningen till den 7 januari.
 
Läs mer på solna.se/kulturskolan

Kulturskolan  
i konsthallen

Upplev Sveriges  
Hollywood! 
Följ med på en guidad  
tur och ta del av  
Filmstadens historia. 

För mer information:  
filmstadenskultur.se

Öppettider
Torsdag 12-16
Lördag  11-16
Söndag 11-16

Hitta hit
Följ skyltar från 
Pipers väg

Den årliga novelltävlingen för 
unga i åldern 12-20 är avgjord 
och det är dags för den 
traditionella novellprisfesten. 
Tävlingen är ett samarbete 
mellan biblioteken i Solna och 
Sundbyberg, och de vinnande 
bidragen publiceras i en 
novellsamling för utlåning. 
Prisutdelningen sker på 
biblioteket i Solna centrum den 
28 november klockan 18.00. 
Välkomna!

Novellprisfest 
på biblioteket

fotografier i stadens 
bildarkiv på webben
Välkommen att göra en bildlig och 
bildande vandring genom Solnas 
kulturhistoria, från 1800-talets slut 
ända fram till våra dagar. Första steget 
tar du på solna.se/bildarkivet

Allmänhetens åkning 
Det finns flera isbanor för  
allmänhetens åkning i Solna: 

• Ulriksdals IP
• Bergshamra IP
• Huvudstafältet
• Mulle Meckparken 

För tider och mer information: 
solna.se/istider

Sweden International Horse Show  
på Friends Arena den 28 nov - 1 dec

Detta är ett axplock av allt som händer i Solna. 
Följ oss gärna på Facebook Kultur i Solna och Instagram solnakultur eller titta in på solna.se/kulturliv

13 808

Kafé Sjöstugan fyller 20 år!

uppleva och gör a



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

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

Kommunfullmäktige 
sammanträder
När: Måndag 25 november  
 Tisdag 26 november  
 Måndag 16 december

Tid: Klockan 18.00

Var: Kommunfullmäktige- 
 salen i stadshuset

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


