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Det nya året har rivstartat i infrastrukturens tecken. Efter decenniers diskussioner har staden äntligen tecknat en
överenskommelse med Trafikverket om
att komma vidare med Huvudstaleden
i tunnel samordnat med planeringen av
Mälarbanan genom Solna. Det är glädjande och skapar förutsättningar för att
kunna ta ett helhetsgrepp på två stora
infrastrukturprojekt som genomgående
kommer att påverka stadens fortsatta
utveckling.
Jag hade också hoppats få möjlighet
att diskutera en fortsatt utbyggnad av
den gula tunnelbanelinjen med staten.
I februari meddelade dock regeringen
att Solna inte kommer med i första
förhandlingsrundan. Det är tråkigt att
regeringen inte ser fördelarna med en
fortsatt utbyggnad av gul linje, men jag
ger inte upp. Jag är övertygad om att
en utbyggd gul linje är bra för tillväxten
i Solna och Stockholmsregionen och i
hela landet.
I slutet av februari meddelade Markoch miljööverdomstolen att detaljplanen, som skulle göra det möjligt att
bygga 600 nya bostäder i Arenastaden,
upphävs. Även om domstolen öppnade
för möjligheten att överklaga beslutet
till Högsta domstolen, avser inte staden
att överklaga beslutet vidare. Jag har
förståelse för att många, inklusive Markoch miljööverdomstolen, tycker att det
vore viktigt att få frågan om avvägningen mellan strandskydd och bostäder prövad i högsta instans, men jag
måste sätta de bostadssökande solna
bornas intressen främst. Det är bättre
att fokusera på att få fram nya bostäder
än segdragna rättsprocesser. Jag förutsätter att alla partier i Solna fokuserar
på att uppfylla åtagandet mot staten om
att bygga bostäder i den nya tunnelbanans influensområde i Arenastaden. Min
inriktning är att fortsätta att utveckla
Arenastaden med nya bostäder utanför
strandskyddat område, samtidigt som
vi värnar om naturvärdena genom att
inrätta ett naturreservat kring Råstasjön.
I övrigt kan konstateras att 2016
också kommer att gå i digitaliseringens
tecken i staden. Först ut är stadens
skolor. I detta vårnummer av Solnanytt
kan du läsa mer om satsningen på
digitalisering i skolorna. Det finns också
en mängd bra tips om aktiviteter på
påsklovet och om valborgsfirandet. Du
kan även läsa om hur staden blir miljövänligare och tryggare.
Trevlig läsning!
Pehr Granfalk
Kommunstyrelsens ordförande

Med hjälp av digitalisering
ska elevernas resultat höjas

Med dator och surfplatta kan elever samarbeta på nya sätt.

Solna stad satsar under 2016 på att digitalisera stadens nio grund
skolor. Förändringarna kommer att märkas i varje klassrum hos
alla 4 000 elever. Läsåret 2016/2017 ska arbetet vara igång på alla
Solnas skolor.
Målet med digitaliseringen är att höja
elevernas resultat. När nya digitala sätt
att undervisa och genomföra lektioner
införs, blir arbetet i klassrummet mer
kreativt, roligt och effektivt.
– Fokus ligger på att utveckla det
pedagogiska arbetet i skolan med stöd
av de digitala verktygen. Målet med
digitaliseringen är att höja elevernas
resultat i Solnas skolor. Då räcker det
inte att införa datorer utan vi behöver
omdefiniera lärandet och undervisningen, säger Sofia Nybom, utvecklingsledare för skolan.
Solna stad har nio kommunala
grundskolor och en kommunal gymnasieskola. Staden arbetar med att ta fram
robusta internetuppkopplingar och olika
datorpaket till skolorna. Dessutom läggs
stort fokus på fortbildning av lärarna.

Tekniken förändrar
lärarrollen

För att det ska vara möjligt att utveckla
undervisningen har staden valt att satsa
på utbildning av lärare. En grundförutsättning är att lärare kan använda och
förstår hur de digitala verktygen kan
användas för att höja elevernas resultat.
Inspirationsföreläsningar och seminarium om hur elevernas lärande kan
stärkas är andra viktiga delar. Skolorna
deltar också i läs- och matematiklyftet.
Ett viktigt område för att höja
elevernas resultat i skolan är formativ
bedömning. Det innebär att eleven ska
veta vilka mål som finns och hur dessa

ska uppnås. När en elev till exempel
får uppgiften att skriva en uppsats ska
eleven veta vad som förväntas och under
arbetet ger läraren återkoppling så att
eleven kommer vidare mot målet.

Lärare lär varandra

När internetuppkopplingar, datorer
eller lärplattor finns på plats i skolorna
kommer också fokus ligga på att lärare
delar med sig av sina erfarenheter
och material. Det medför att skolan,
undervisningen och lärande utvecklas
ytterligare. När nya sätt att undervisa
och genomföra lektioner där den digitala
tekniken tas tillvara blir undervisning
och arbete i klassrummet mer kreativt,
roligt och effektivt.
– Jag ser verkligen fram mot 2016,
året då digitaliseringen tar fart, både
inom skola och i övriga staden, säger
Anne Rönnberg, chef för barn- och
utbildningsförvaltningen i Solna. ●

Kemikaliesmarta förskolor och skolor
Sedan 2014 har Solna stad arbetat
med att göra förskolorna kemikaliesmarta. Nu breddas arbetet och
även Solnas skolor kommer med.

Foto: Ingemar Edfalk

Solna stad tar även fram en digitaliseringsstrategi och varje skola en handlingsplan.

Foto: Casper Hedberg

– Barn och unga är den grupp i samhället som är mest känsliga för skadliga
kemikalier. Därför bestämde vi oss för
att minska mängden ohälsosamma
ämnen i barnens miljö. Fram till nyligen

har arbetet varit fokuserat på de yngsta
barnen i förskolan, men nu går arbetet
vidare med fokus på eleverna i Solnas
kommunala grundskolor, säger Anne
Rönnberg, chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Solna.
För att minska skadliga kemikalier
i stadens förskolor och skolor behöver
material och miljö kartläggas. Det handlar till exempel om leksaker, elektronik

och möbler, som innehåller material som
kan utgöra risk för barnen.
– För att skapa kemikaliesmarta
förskolor och skolor behöver förutom
byggnadsmaterialet även byggnader och
gårdar ses över. Det gäller såväl när vi
bygger nytt, som vid ombyggnation och
underhåll, säger Johan Ejbe, fastighetschef. ●

Klartecken till Huvudstaled
i tunnel och nya spår på
Mälarbanan genom Solna
Kommunfullmäktige i Solna har beslutat om en principöverenskommelse med
Trafikverket om att utreda en Huvudstaled i tunnel och att planera för en
utbyggnad av Mälarbanan genom Solna.
– Beslutet är mycket glädjande och kommer efter decenniers diskussioner om en
Huvudstaled i tunnel. Inriktningen är
att samordnat genomföra utredningen av
en tunnelförläggning av Huvudstaleden
och planläggningen för Mälarbanan,
eftersom båda infrastrukturprojekten
berör Solna och får direkta konsekvenser
för stadens fortsatta utveckling, säger
Kristina Tidestav, stadsdirektör i Solna.
En Huvudstaled i tunnel ska minska
genomfartstrafiken genom Huvudsta.

Mall of Scandinavia

– Stockholmarnas favoritcentrum 2015
Endast tre månader efter invig
ningen korades Mall of Scandi
navia till vinnare i fem kategorier
när utmärkelsen Stockholmar
nas favoritcentrum 2015 delades
ut. Stockholmarna har talat –
Mall of Scandinavia är favoriten!
Evimetrix, som utför kund- och kvalitetsundersökningar, genomför sedan
1995 undersökningen Stockholmarnas favoritcentrum. Utifrån sina egna
omdömen och upplevelser får besökarna
svara på frågor om vilket köpcentrum
i länet de värderar högst. Totalt deltog
1 800 personer i undersökningen och
de fick bedöma 47 av länets centrum
anläggningar utifrån helhetsbetyg, hur
väl centrumet lever upp till förväntningarna samt hur de upplever att ett
idealcentrum ser ut.
Sedan Mall of Scandinavia invigdes
den 12 november 2015 har besökarna
vallfärdat från länet och landets alla
hörn. Endast 19 dagar efter invigningen
välkomnades den miljonte besökaren
och efter drygt två månader hade besöksantalet kommit upp i tre miljoner. En
minst sagt stark start för det nyöppnade
Mall of Scandinavia! ●

Den förväntas därmed bidra till mindre buller och luftföroreningar samt
till att skapa förutsättningar för att
bygga fler bostäder. Den kommande
utredningen ska fördjupa analysen av
den tekniska utformningen, investeringskalkylen och nyttorna.
Inriktningen för planeringen av
Mälarbanan är att utforma järnvägsområdet med ytterligare två spår på
ett sätt som minimerar störningar
för befintlig bebyggelse och omgivande miljö, samt barriäreffekterna
för gång- och cykeltrafiken. I
planläggning ska också möjligheten
att anlägga en pendeltågsstation i
Huvudsta studeras. ●

Mark- och miljööverdomstolen
upphäver
detaljplanen för
bostäder mellan
Arenastaden och
Råstasjön
Den 22 februari meddelade
Mark- och miljööverdomstolen sin dom om Solna stads
detaljplan för 600 nya bostäder
i Arenastaden, vid Råstasjöns
nordöstra hörn nedanför Friends
Arena. Domen innebär att Solna
stads bostadsplaner för 600 nya
bostäder i Arenastaden stoppas.
Både Länsstyrelsen och Markoch miljödomstolen hade tidigare
godkänt bostadsplanerna, men
Mark- och miljööverdomstolen
gick emot de lägre rättsinstanserna och upphävde detaljplanen. Samtidigt öppnade domstolen för möjligheten att överklaga
beslutet till Högsta domstolen.
Kommunstyrelsen beslutade
dock den 7 mars att inte överklaga beslutet vidare utan istället
fokusera på andra bostads
projekt i staden. ●

Foto: Casper Hedberg

Vårfin stad med sopning
av gator och gångvägar
Ett tydligt vårtecken är sopning av stadens gator. Sandupp
tagningen kommer igång när temperaturen håller sig över
nollstrecket och risken för halka är över.
Arbetet med sandupptagningen sker både dag- och nattetid, då gång- och
cykelbanor liksom större bilvägar är svåra att komma åt dagtid.

Servicedagar

Under perioden då sandupptagning sker är det viktigt att respektera de parkeringsförbud som gäller. För att kunna få en vårfin stad är det viktigt att flytta
på sitt fordon när det är servicedag. Om fordon står parkerade på en gata när
servicedagen infaller bogseras fordonet tillfälligt bort till en närbelägen plats
inom synhåll.
Start vecka

Berörda ytor

När

v.14–15

Prioriterade körvägar inkl. Enköpingsvägen

Natt

v.14–17

Övriga körvägar

Dagtid

v.14–17

Torgytor

Dagtid

v.14-17

Övriga GC-vägar

Dagtid

v.14–17

Parkeringsanläggningar

Dagtid

v.14

Prioriterade GC-vägar

Dagtid

v.14–15

Gång- och cykelvägar

Dagtid

v.14–15

Trappor

Dagtid

12–13/3

Fastighet (Grovsopning)

Dagtid

19–20/3

Fastighet (Grovsopning)

Dagtid

9–10/4

Fastighet

Dagtid

16–17/4

Fastighet

Dagtid

Tiderna är under förutsättning att det inte finns snö och ishalka på gatorna.

Bättre stöd till de
som lever nära någon
med psykisk ohälsa
När en person drabbas av
psykisk ohälsa eller sjuk
dom berörs även anhöriga
som lever i dennes närhet.
Under våren startade Solna
stad ett nytt program för
anhöriga som riktar sig till
de som står bredvid någon
med psykisk ohälsa.
Livet påverkas för alla som lever
nära en person som har en psykisk
sjukdom. Hur du reagerar kan bero
på hur länge personen har varit sjuk,
hur vardagslivet funkar, vilket stöd
din närstående har och vilket stöd
du har.
– Det är första gången som vi
har ett program för anhöriga till
personer med psykisk ohälsa i Solna.
Genom programmet kan närstående
få möjlighet att dela sina erfarenheter med andra i liknande situation. Det är viktigt som anhörig att
ta hand om sig själv, för att orka och
kunna vara ett bra stöd till någon

annan, säger Eva-Lena Bergljung,
socialsekreterare på Vuxenenheten i
Solna.
Anhörigprogrammet är uppbyggt
kring olika teman och gruppen
träffas under 10 veckor. Programmet
startar igen under hösten 2016 och
fram till dess går det bra att ringa
in intresseanmälan till: Eva-Lena
Bergljung 08 734 26 30 eller Marie
Louise Voltaire 08 734 22 76. ●

Nu är det
dags att söka
sommarjobb!

Under perioden 26 februari – 31 mars 2016 kan solnaungdomar
söka sommarjobb genom Solna stad. Sommarjobben finns inom
stadens verksamheter och i det privata näringslivet.

Ett sommarjobb ger mer än bara en
inkomst och en meningsfull sysselsättning under lovet. Det ger även kunskap
om arbetslivet samt erfarenheter och
kontakter som underlättar när man ska
söka jobb i framtiden.

Vem får söka?

Du ska vara skriven i Solna och född
1998 eller 1999 och/eller gå i åk 1 eller
åk 2 på gymnasiet. Ungdomar med
funktionsnedsättning samt ensam
kommande flyktingbarn är prioriterade
grupper liksom ungdomar som inte
tidigare har haft sommarjobb.
Du kan också vara sommarentreprenör och driva eget företag under fyra
veckor. Vill du söka till sommar
entreprenörsprogrammet, så sök på
www.roligastesommarjobbet.se.

Sommaren 2015 fick 327 ungdomar ett
sommarjobb via Solna stad tack vare ett
gott samarbete med näringslivet. Jobben
under förra sommaren fanns fördelade
inom nio olika branscher, huvudsakligen
inom praktiskt arbete; vård och hotell.
Majoriteten av ungdomarna var
mycket nöjda med sina sommarjobb och
ungdomarna var också mycket uppskattade av arbetsgivarna. Flera av ungdomarna erbjöds extrajobb efter att
sommarjobbet var avslutat.
Ansökningsperioden pågår 26
februari – 31 mars 2016. Arbetsperioden
är två veckor och arbetstiden är 6
timmar per dag.
Läs mer om hur du söker sommarjobb på solna.se/sommarjobb. ●
Foto: Casper Hedberg

Goda resultat i Solna under 2015

Solna stad lämnar ett bra år bakom sig. Staden fortsatte att växa
med nya bostäder, arbetsplatser och ny infrastruktur för att möta
efterfrågan på att bo och arbeta i Solna. Samtidigt uppvisar staden
goda resultat i verksamheterna och ekonomin är fortsatt god med
en budget i balans.
Under 2015 ökade antalet solnabor från
74 041 till 76 158 personer, vilket motsvarar en ökning på drygt 2,9 procent.
Samtidigt beslutade sig flera företag för
att flytta till Solna och antalet arbetsplatser i Solna ökade med cirka 3 500 till
77 855 arbetsplatser.
– Det är mycket glädjande att Solna
fortsätter att locka nya solnabor och
arbetsplatser. Vi fortsatte att ta ett stort
ansvar för försörjningen av nya bostäder
och arbetsplatser, att bygga ut kollektivtrafiken och att utveckla stadens
service. Jag vill passa på att rikta ett stort
tack till alla medarbetare för fantastiska
arbetsinsatser under 2015, säger Kristina
Tidestav, stadsdirektör i Solna.

Visste du att?

•
•

Att vi blev 76 158 solnabor och
att medelåldern i Solna är 39,6 år
(i Sverige är den 41,2 år).
Att tidningen Fokus rankat Solna stad
som femte bästa kommun i landet att
bo och leva i.

År 2015 var också ett år av goda resultat
i verksamheterna. Meritvärdena inom
Solnas kommunala grundskolor ökade.
Inom äldreomsorg och hemtjänst bibehölls brukarnöjdheten på en god nivå.
Samtidigt låg arbetslöshet och försörjningsstöd kvar på fortsatt låga nivåer.
Solna byggde även vidare på en tradition
av ordning och reda i ekonomin med
goda ekonomiska resultat. 2015 års
resultat enligt balanskravet uppgår till
111 miljoner kronor.
– De goda resultaten i verksamheterna kombinerat med en fortsatt god
ekonomi skapar en stabil grund för staden att stå på i en orolig omvärld, säger
Christer Lindberg, ekonomichef i Solna.

•
•

Att Mall of Scandinavia, Skandinaviens största köpcentrum, öppnade.
Att infrastrukturen i Arenastaden
färdigställdes med bland annat Signalbron.

Foto: Solna stad

•

Att Solna stads nya kontaktcenter,
som öppnade i januari 2015, hanterade 102 038 ärenden. Solnabornas
vanligaste frågor handlade om parkering, placering i förskola och skola
samt stöd till äldre och funktions
hindrade.

•

Att du med start förra året varje vecka
kan följa en ny medarbetare i Solna
stad på Instagram.

Tryggare och trivsammare boende med plusvärdar i Hagalund
I januari 2016 startade
bostadsstiftelsen Signa
listen ett pilotprojekt med
två plusvärdar i Hagalund.
Plusvärdarna finns på plats
för att erbjuda hyresgästerna
ett tryggare och trivsammare
boende, samt se till att det är
rent och snyggt i både trapp
hus och utomhusmiljö.

– Vi har valt att införa plusvärdar för
att stärka gemenskapen. Just Hagalund
är rätt område att köra en testpilot på,
då de stora trapphusen lätt kan göra att
man inte känner sina grannar så väl,
säger Catarina Johansson Nyman, vd på
Signalisten.
I plusvärdens roll ingår städning av
trapphus och utemiljö, relationsbyggande verksamhet genom att anordna

aktiviteter för hyresgäster i alla åldrar
och öppna upp möjligheterna till social
samvaro för de boende.
Plusvärdarna är en del i utvecklingen
av Hagalund och kommer att finnas
stationerade i den så kallade borådslokalen i Hagalund. Plusvärdar har tidigare
testats med stor framgång i andra kommuner som Karlstad. ●

Micke och Sandra är först ut Foto: Signalisten
som plusvärdar i pilotprojektet.

Kom i form med hälsoprojektet
Under våren har 150 seniorer deltagit i det hälsoprojekt som
Solna stad arrangerar tillsammans med Gymnastik och Idrotts
högskolan, lokala friskvårdsanläggningar och Skandinaviska
Kiropraktorhögskolan. Det är ett kom-i-gångprojekt, som syftar
till att inspirera till fysisk aktivitet.

Foto: Solna stad

För nionde året arrangerade Solna stad
populära Hälsoprojekt 65+. Med stöd av
kunniga hälsopedagogstudenter erbjuds
Solnas seniorer en nio veckors tränings
period med exempelvis gymnastik, styrketräning och cirkelträning. Projektet inleds
och avslutas med fysiska hälsotester för

att kartlägga förändringar i kondition,
styrka, balans, rörlighet, funktionell
förmåga samt upplevd hälsa.
I höst påbörjas planeringen av
Hälsoprojektet våren 2017. Det finns
mer information på solna.se och på
seniorträffarna. ●

Järvastaden växer
– och får en ny idrottshall
Järvastaden får en ny idrotts
hall intill den nya skolan.
Staden har beslutat att hyra
idrottshallen av Raoul Wallen
bergskolan all den tid som
skolan inte använder hallen.
Med start hösten 2017 kommer
idrottshallen att vara öppen
tre fjärdedelar av tiden för
föreningar och enskilda.

I augusti 2017 öppnar den nya skolan
i Järvastaden med plats för cirka 500
elever i årskurserna F–6, komplett med
en ny idrottshall.
– För de många barnfamiljerna i
Järvastaden har en skola och idrottshall
saknats. Fler idrottstider och möjligheter efterfrågas av både föreningar
och enskilda. För att möta detta har vi
sett till att en helt ny idrottshall byggs,
samtidigt som eleverna i Järvastaden får
en ny skola och fritidsgård. I den nya

hallen kan vi, precis som vid Ulriksdalsskolan, samutnyttja hallen med skolan
säger Roger Markdalen, kultur- och
fritidschef i Solna.
Raoul Wallenbergskolan, som kommer att driva den nya skolan, vill att
den ska bli en naturlig mötesplats för
unga och vuxna i Järvastaden, både på
vardagar och på helger. Därför ser skolan gärna att andra använder lokalerna
utanför skoltid, exempelvis gäller det
idrottshallen. Solna stad har ett mål om
att fler barn- och ungdomar ska kunna
delta i idrotts-, fritids- och kulturverksamheter, i takt med att staden växer.
Staden har därför beslutat att från
och med hösten 2017 hyra idrottshallen
och fritidsgården all den tid som skolan
inte använder lokalerna. Tre fjärdedelar
av tiden kommer därför föreningar och
enskilda att kunna använda idrotts
hallen. ●
Foto: Casper Hedberg

Utveckling av Hagalund – ny samordnare på plats
Arbetet med utveckling av
Hagalund fortsätter. Under
februari klev Fredrik Legeby på
uppdraget som ny samordnare
för arbetet i Hagalund, efter Bo
Bergman, som nu kommer att
ha fullt fokus på utvecklingen av
Bergshamra.

Hej Fredrik Legeby!
Vad innebär din roll som
samordnare för Hagalund?

Uppdraget handlar om att leda processen
med att ta fram ett program för utvecklingen Hagalund, fånga upp synpunkter
från boende med flera och samordna de
olika insatser som nu görs i stadsdelen
för att förbättra Hagalund. Jag kommer att vara kontaktperson för boende,
verksamma och andra intressenter i
stadsdelen. De kan vända sig till mig
med synpunkter, frågor eller idéer om
Hagalund.

Vad ser du för utmaningar
och möjligheter för Haga
lund?

Som jag ser det har Hagalund tre
utmaningar och möjligheter, som hänger
nära ihop. Den första är att dra nytta av
Hagalunds centrala läge och förbättra
kopplingarna till intilliggande stadsdelar.
Den andra är att utveckla de offentliga
rummen i stadsdelen och försöka skapa

närhet mellan människor som möjliggör
möten. Och den tredje utmaningen är
kompletterande bostadsbebyggelse för
att hjälpa till att täcka bostadsbehovet
i regionen och samtidigt bidra till en
utveckling av service och stadsmiljö i
och kring området. Kan vi ta hand om
dessa möjligheter på ett bra sätt finns
goda möjligheter att förbättra stadsmiljö,
service och känslan av närhet till andra

”

Utmaningar
och möjligheter
hänger ihop

skola. Det arbetas också löpande med
åtgärder för att förbättra stadsmiljön
och inte minst med att få till stånd den
provisoriska trappan för en genare väg
mellan Hagalund och Solna station.

Hur kommer boende och
verksamma att vara med
i utvecklingsarbetet?

Staden är mån om att ha en bra och
omfattande dialog med så många som
möjligt av de som berörs om utvecklingen av Hagalund. Just nu planerar
vi för hur vi på olika sätt ska bjuda in

boende och verksamma i Hagalund för
samtal. Vill man vara med och bidra så
kommer man att få möjlighet till det
kanske genom att vara med i en fokusgrupp eller komma förbi på någon form
av ”öppet hus” där alla kan lämna sina
idéer och synpunkter.

Om man har frågor,
funderingar eller idéer
kan man kontakta dig?

Ja, jag finns tillgänglig för frågor, idéer
och synpunkter om Hagalund. Maila
gärna på fredrik.legeby@solna.se. ●

stadsdelar.

Var befinner vi oss nu i
utvecklingen?

I planeringen befinner vi oss i ett
dialogskede, det vill säga det skede när
vi samlar in synpunkter från boende,
verksamma och andra intressenter i
stadsdelen på hur Hagalund ska utvecklas. Under våren kommer dialogen, som
genomfördes under hösten, att fördjupas
och konkretiseras. Synpunkterna utgör
ett av flera underlag till ett program, som
ska beskriva den framtida utvecklingen
för Hagalund. Parallellt pågår arbete
med att få till förskola och skola för de
mindre barnen i före detta Fridhems
skolan samordnat med Solna Kultur-

Fredrik Legeby är ny samordnare för arbetet i Hagalund.

Foto: Solna stad

Fler nya
bostäder
Solna har länge legat i den absoluta toppen i bostadsbyggande i landet. Inriktningen är att staden fortsatt ska ta ett
stort ansvar för bostadsförsörjningen och att fokusera på
att skapa en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.
I förslaget till ny översiktsplan för Solna, som kommunfullmäktige
förväntas besluta om under våren 2016, ska Solna fortsätta att ta
ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder. Målet är 800 nya
lägenheter per år och inriktningen är att lägenheterna ska vara en
blandning av hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar och utföranden.
Under 2015 tog staden fram två exploateringsavtal, som skapar
förutsättningar för totalt 666 lägenheter; dels 400 hyresrätter för
forskare och studenter vid Karolinska Institutet (Akademiska hus),
dels 266 bostadsrätter i kvarteret Slingan (SSM AB).
Även 2016 har inletts i bostadsbyggandets tecken, en principöverenskommelse har tecknats om Solporten om att bygga 80 nya hyresrätter vid Norra Haga. Det är den första i raden av överenskommelser
som staden siktar på att gå i mål med under 2016. Totalt handlar det
om 1 270 nya bostäder, varav 620 är hyresrätter, 400 bostadsrätter
och 250 radhus. ●

Fler solnaungdomar har
jobb än i övriga landet
Solna utmärker sig bland landets kommuner. Sedan januari 2016 är inte bara
den generella arbetslösheten lägre i Solna
än i landet i stort. Dessutom är ungdomsarbetslösheten i Solna nu lägre än
den generella arbetslösheten i staden.
Bakom de mycket goda siffrorna ligger ett långsiktigt arbete. Sedan mer än
tio år arbetar Solna stad genom den så
kallade Solnamodellen – med att matcha

arbetslösa solnabor med lediga jobb hos
lokala arbetsgivare – från försörjningsstöd till egen försörjning. I det arbetet är
två grupper prioriterade; ungdomar och
utrikes födda.
Exempelvis fick 69 arbetslösa solna
ungdomar jobb i samband med att
Mall of Scandinavia öppnade, genom
täta kontakter mellan arbetsgivare och
arbetssökande.

Arbetslöshetsstatistik januari 2016
●
●
●

Solna: 4,4 procent. Ungdomsarbetslöshet Solna: 3,8 procent
Riket: 8,0 procent. Ungdomsarbetslöshet riket: 13,1 procent

Stockholms län: 6,3 procent. Ungdomsarbetslöshet Stockholms län:
7,6 procent

Framgångsrika
företagare hyllade
I december varje år hyllas
framgångrika företagare
för vinnande koncept, goda
affärsidéer, starkt ledarskap,
medvetet miljöarbete och soci
alt ansvarstagande. I samband
med Solna stads Frukostbricka
korades 2015 års vinnare i
kategorierna Årets företagare,
Årets unga affärsidé, Årets
miljöpris och Årets CSR-pris.

Årets företagare

Årets Företagare blev Said Gacanin, som
driver företaget SAGAC. Verksamheten
är inriktad på sjukvård, hemtjänst,
ledsagning och avlösning. I dagsläget är
företaget en av de mellanstora aktörerna
inom branschen i Stockholms län och
har haft en snabb tillväxt. Motiveringen
löd: ”Företagsledaren Said är en motiverande, drivande och stöttande ledare
med ett framgångsrikt koncept, som
lyfter sitt företag mot stark lönsamhet
och tillväxt.”

Företaget har, tack vare långsiktig och
fokuserad energieffektivisering, lyckats
få ned energianvändningen så att den
ligger 57 % under branschsnittet.

Årets CSR-pris

Årets CSR-pris, Corporate Social
Responsibility, gick till Akademibokhandeln i Solna centrum. De har i samarbete med Solna stad tagit emot många
personer i praktik i syfte att det ska
leda till en anställning. Anders Nilsson,
som tog emot priset, har bara positiva
erfarenheter av samarbetet.
– Det känns jättekul att kunna
hjälpa arbetssökande att få arbete,
att ge dem en chans som de kanske
annars inte hade fått. Sedan är det ju
bra för oss också – det hjälper oss att
hitta bra medarbetare, säger Anders
Nilsson. ●

Årets unga affärsidé

Priset Årets unga affärsidé tog företaget
BuildSafe hem. Deras produkt är en app
som används för att få en snabb helhets
bild av säkerhetsläget i byggprojekt,
vilket bidrar till ökad transparens och
samarbete. Som vinnare fick de ta emot
en rådgivningscheck från Handelsbanken och PwC samt en check på 50 000
kronor av Fabege.

Årets miljöpris
Foto: Casper Hedberg

Vinnare av årets miljöpris gick till
Humlegården Fastigheter, som är en
av de största fastighetsägarna i Solna.

Foto: Deniss Karavajev

Genom att använda Buildsafes digitala tjänst
får byggjobbare full kontroll över arbetsmiljön
och säkerheten på byggarbetsplatsen.

AIK fyller 125 år
För den idrottsintresserade allmänheten är Solna stad och AIK nära
förknippade med varandra. När
klubben bildades den 15 februari
1891 var det emellertid som en
stockholmsförening. Namnet
Allmänna Idrottsklubben kom sig
dels av att den allra första grenen
var friidrott, som då kallades allmän idrott, dels av att föreningen
var öppen för alla. Annars var de
flesta föreningar på 1800-talet
ganska slutna sällskap för olika
intressegrupper.
Gymnastik, rodd och skridsko
var andra tidiga AIK-sektioner.
När bollsporterna tillkom växte
de snabbt och kom att dominera 1900-talet. AIK hade stora
framgångar. På 1930-talet tog
klubben exempelvis hem sammanlagt 6 SM-guld i de då största
publiksporterna fotboll, bandy
och ishockey. Det var också när
fotbollssektionen valde att byta
hemvist 1937, som AIK blev en
solnaförening.
Många AIK-profiler har förgyllt
landslag i olika idrotter genom
åren och därigenom bidragit till
klubbens strålglans: Leif ”Honken” Holmqvist och Rolf ”Råttan”
Edberg i ishockey, Sven Davidsson i tennis (23 SM-guld och en

● På gång
21 mars
Livepodd: ”Ta mig på orden” med
Staffan Dopping, Solna Folkets Hus
21 mars
Klassikervisning: Swedenhielms,
Filmstaden Råsunda
27 mars
Handboll: RICOH – Drott Halmstad,
Solnahallen
28 mars
Cykelfixardag, Järvastaden
29 mars
Sverige-Tjeckien, Friends Arena
2–3 april
Harmoni-Expo, Solnahallen
3 april
Allsvensk premiär (H):
AIK-GIF Sundsvall, Friends Arena
18 april
Klassikervisning: Dollar,
Filmstaden Råsunda

Guldlaget från 1937

Wimbledon-vinst), ”Kurre” Hamrin
och Sven ”Dala” Dahlkvist i fotboll
– för att bara plocka några av de största
namnen. En legendarisk ledargestalt
som Lennart Johansson bör givetvis
också nämnas i sammanhanget.
De senaste decennierna är det
damerna som radat upp guld åt AIK.
Profiler som Danijela Rundqvist och
Kim Martin gjorde ishockeylaget till
både svenska mästare och Europacupvinnare, och med Anna Jepson i täten
har bandylaget närmast prenumererat
på en plats i SM-finalen sedan slutet
på 1980-talet.

Fira Valborg med
sång och brasa
Valborgsfesten på Skytteholmsfältet har blivit
en av de stora årliga traditionerna i Solna. År
efter år firar solnaborna in våren tillsammans,
i ett evenemang som förvaltar traditionen och
bjuder in till en trevlig familjekväll. Körsång,
musikunderhållning, vårtal, föreningsaktiviteter är självklara inslag denna kväll, med den
stora brasan som kvällens huvudattraktion.
För den som vill undvika de riktigt stora
folksamlingarna finns även andra valborgsfiranden i Solna. I Hagalund tänds en brasa
på kullen nedanför det gamla vattentornet.
Liknande arrangemang ordnas även i Ulriksdals slottsträdgård och i Järvastaden.
Närmare information om valborgsfirandet
i Solna och programmen på de olika platserna,
finns på solna.se när Valborg närmar sig. ●

Det uppskattade klubbmärket är
också en stolthet för klubben. Det
värderas högt av heraldiker och
formgivare och är förmodligen en
av landets mest tatuerade logotyper
– passande nog eftersom klubben är
Sveriges största.
125-årsjubiléet började firas i
februari med jubileumsmatch och
festmiddag, och i maj ordnas ett
jubileumslopp. Solna stad bidrar med
en gåva bestående av kulturhistorisk skyltning och en mobilapp för
AIK-promenader genom Solna – eller
”AIK-land” som staden också kallas. ●

30 april
Valborg, Skytteholmsparken
30 april–1 maj
Megaloppis, Solnahallen
7–8 maj
Fitnessgala, Friends Arena
15 maj
Honungens dag, Överjärva gård
16 maj
Allsvenskan:
AIK-Djurgården, Friends Arena
16 maj
Klassikervisning: Älskande par,
Filmstaden Råsunda
29 maj
Filmhistorisk allsång, Portvakts
stugan, Filmstaden Råsunda
29 maj
Järvastadsloppet.
Jaktvillan, Järvastaden

Påsklovs
aktiviteter
Påsklovet infaller i år under vecka
13 – 29 mars till 1 april. För dig som är
10 –12 år finns fritidsklubbar med öppen
verksamhet. För tonåringar finns kvartersgårdar och fritidsgårdar i alla stadsdelar,
flera med utökat öppethållande på lovet.
Äldre ungdomar är också välkomna till Solna
Ungdomscafé i centrala Solna och Frösunda
Ungdomscafé bakom Ulriksdals IP.
På biblioteket händer det också saker på
lovet – varför inte be om några lästips?
Öppettider, adresser och aktivitetstips
hittar du på solna.se/pasklov. ●

6 juni
Nationaldagen: Operan i Haga,
Hagaparken
11 juni
Premiär: Shakespeare’s ”Lika för lika”,
Charlottenburgs gård
20 juni
Klassikervisning: Här har du ditt liv,
Filmstaden Råsunda
24 juni
Midsommarfirande, Överjärva gård
● Kontakta Solna stad
Stadshusgången 2, Solna Centrum

Måndag, tisdag, torsdag
kl. 8.00 –17.00
Onsdag kl. 8.00 –18.00
Fredag kl. 8.00 –15.00
Kontaktcenter: 08-746 10 00
solna.se/kontaktcenter
Informaatiota suomeksi
solna.se/suomeksi

Du har väl inte missat att vi nu även
finns på instagram. Här kan du följa
medarbetare i deras vardag:
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